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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era sekarang ini media massa telah menjadi kebutuhan pokok 

manusia. Dalam segala hal manusia selalu membutuhkan media massa untuk 

memenuhi kebutuhannya. Dalam perkembangan pers, informasi sangat penting 

untuk dikuasai. Informasi menjadi komoditi yang dapat djual, dikejar tetapi 

kadang-kadang juga ditakuti khalayak. 

Dengan adanya media massa, informasi bisa disebarkan kepada masyarakat 

luas. Media massa seperti, radio, televisi, internet, majalah dan surat kabar 

hadir dengan  karakteristik yang berbeda dan juga mempunyai target audience 

yang berbeda. Masing-masing media massa berhak untuk mencari dan 

menuliskannya dengan cara yang berbeda sesuai kepentingan dan tujuan yang 

hendak dicapai. 

Media baru yang sekarang ini sedang berkembang di tengah masyarakat 

kita adalah media online atau internet. Internet bisa dipahami sebagai sebuah 

cara atau metode penyebarluasan informasi dari satu komputer ke komputer 

lain, dari satu lokasi lain di muka bumi ini. Media ini memiliki kelebihan dan 

karakteristik yang berbeda dengan media konvensional lainnya. Karakteristik 

media ini diantaranya : memiliki jangkauan cepat dan luas dengan interaksi 
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yang sangat tinggi antara khalayak dan media. Kelebihan media online 

semakin diperkaya dengan sifatnya yang bebas waktu, mutahir karena dapat di 

update serta biaya distribusi yang sangat minim, bahkan pengaksesannya 

terkadang tanpa biaya. 

Masuknya lembaga pers dalam pemanfaatan media online untuk jurnalisme 

sedikit banyak mampu membantu masyarakat dalam memanfaatkan teknologi 

ini secara maksimal. Sebab media online mampu menyatukan teknologi cetak, 

radio dan televisi. Sejak awal perkembangannya media online diasumsikan 

sebagai media yang lebih banyak menyebarkan produk pornografi daripada 

produk pendidikan. Pro dan kontra lahir mengiringi perkembangan media 

online dalam masyarakat. 

Tujuan jurnalisme adalah melaporkan kebenaran, melalui kegiatan yang 

berhubungan dengan proses mencari, mengolah, dan menyiarkan informasi 

kepada khalayak dan disebarkan melalui media massa (cetak dan elektronik). 

Berdasarkan kamus The New Grolier Webster Internasional Dictionary of the 

English Language. (Nurudin,2009:7). 

Kajian ilmu komunikasi menjadi sangat menarik ketika komunikasi dalam 

tataran praksisnya menyentuh aspek kemanusiaan. Tentu saja, aspek 

kemanusiaan tersebut meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, ideologi, 

psikologi dan kebudayaan. Itulah sebabnya juga, komunikasi tidak bisa 

dipisahkan dengan begitu saja dengan dimensi manusia. 
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Dalam proses pengembangan kebudayaan manusia, komunikasi massa 

menjadi proses dan bidang ilmu komunikasi yang mempunyai tingkat pengaruh 

yang cukup penting pada kehidupan manusia sehari-hari. Dapat dikatakan 

bahwa dalam perkembangan manusia, komunikasi massa memainkan peranan 

penting bagi perubahan dan dinamika sosial manusia. Berita, dalam konteks 

komunikasi massa yang berkembang sampai sekarang, selalu muncul dalam 

benak dan pikiran manusia. Berita yang disusun dalam benak manusia bukan 

merupakan peristiwa manusia. Berita bukan adalah peristiwa itu sendiri. Berita 

merupakan usaha rekonstruksi kerangka peristiwa yang terjadi. Berita dalam 

konteks komunikasi massa, lebih merupakan inti yang disesuaikan dengan 

kerangka acuan yang dipertimbangkan agar peristiwa itu memiliki makna bagi 

para pembacanya. 

Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan 

interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam 

proses pembentukan konstruksi sosial. Berita, pada titik tertentu, sangat 

mempengaruhi manusia merumuskan pandangannya tentang dunia. Pandangan 

terhadap dunia adalah bingkai yang dibuat oleh manusia untuk 

menggambarkan tentang apa dan bagaimana dunia dipahami. Berbagai 

pengalaman hidup manusia dimaknai dalam bingkai tersebut. Tanpa adanya 

bingkai yang jelas, kejadian, peristiwa dan pengalaman manusia akan terlihat 

“kacau” dan chaos. Bingkai pengalaman dapat dilihat sebagai “skenario awal” 

yang memposisikan setiap pengalaman dan peristiwa dalam plot cerita yang 

kurang lebih runtut, rasional dan sistematis. 
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Miss World adalah kontes kecantikan internasional yang diprakarsai oleh 

Eric Morley pada tahun 1951 dan pertaa kali diadakan di Inggris. Setelah 

kematiannya pada tahun 2000, istri Morley, Julia Morley, menggantikannya 

sebagi ketua. Bersama rivalnya Miss Universe dan Miss Earth, kontes ini 

menjadi salah satu yang dikenal oleh masyarakat umum.  

Kontes ratu kecantikan sedunia, Miss World 2013 untuk pertama kalinya 

akan digelar di Indonesia. Gelaran Miss World di Indonesia ini juga merupakan 

kali pertama penyelenggaraannya di Asia Tenggara. Rangkaian acara Miss 

World 2013 akan dimulai pada awal September nanti di Bali. Para 

kontestan dari berbagai penjuru dunia akan menjalani masa karantina di Nusa 

Dua, Bali. Mereka akan berkunjung ke beberapa objek pariwisata di Pulau 

Dewata. Menurut kabar yang beredar di social media, para finalis Miss World 

tahun ini akan diminta membuat narasi beserta foto dan video keindahan 

pariwisata Indonesia yang mereka lihat selama karantina, untuk kemudian 

dimuat di social media mereka masing-masing. Ini menjadi salah satu bagian 

dari penjurian Miss World tahun ini. Sementara malam puncak penganugerahan 

Miss World 2013 rencananya akan diselenggarakan di Sentul International 

Convention Center (SICC), Bogor pada hari Sabtu, 28 September 2013. Tetapi 

banyak yang menolak acara tersebut. Sehingga malam puncak penganugerahan 

Miss World 2013 tetap diselenggarakan di Bali. 

Berbagai  pendapat dilontarkan masyarakat terkait kontes Miss World ini. 

Banyak yang pro, tapi tak sedikit pula yang kontra. Ada pula yang tidak 

mendukung tetapi juga tidak menolak untuk diselenggarakan. Masing-masing 
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pihak melihat dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang menilai 

dari segi ekonomi, agama, budaya, dan lain sebagainya. Selain di media massa, 

pro kontra ini juga bisa dilihat di berbagai media sosial. 

Pihak yang setuju berpendapat, bahwa penyelenggaraan kontes ini 

merupakan upaya promosi kepariwisataan Indonesia. Di samping itu, 

terselenggaranya kontes ini akan membawa image dan reputasi yang bagus 

bagi Indonesia di mata dunia. Menurut Ketua Yayasan Miss Indonesia, Liliana 

Tanoesoedibjo, malam final Miss World kali ini akan disiarkan di 140 negara. 

Tentu jutaan pasang mata akan melihat Indonesia dari situ. Apalagi dalam 

acara kali ini, akan dimasukkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia, misalnya 

seperti pertunjukan kesenian khas Bali, serta penggunaan sarung Bali dan 

pakaian karya para desainer Indonesia dalam sesi top model. Dengan demikian, 

diharapkan orang-orang luar akan semakin mengenal seni dan budaya 

Indonesia. 

Sementara itu, pihak yang menolak menyebut kontes Miss World tidak 

sesuai dengan budaya Indonesia, meskipun panitia penyelenggara sudah 

memastikan tidak ada kontes bikini. Sesi berbikini memang menjadi bagiani 

paling kontroversial sepanjang rangkaian acara beauty peagent ini. Surahman 

Hidayat, anggota Komisi X DPR dari PKS misalnya, dalam pernyataan 

tertulisnya pada hari Senin, 26 Agustus lalu mengatakan,"Miss World 

bernuansa merendahkan martabat perempuan. Saya pikir banyak kegiatan yang 

lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan juga sesuai dengan ajaran agama 

untuk menggali dan meningkatkan potensi wanita Indonesia. Tidak hanya Miss 
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World.” Selain itu, penolakan juga diserukan oleh MUI Kabupaten Situbondo, 

Jawa Timur yang menyebut ajang Miss World  bertentangan dengan norma 

agama.  Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Timur juga turut 

menolak penyelenggaraan Miss World di Indonesia. Bahkan Ketua FPI, Rizieq 

Shihab bertekad untuk membubarkan acara Miss World bila pemerintah tetap 

memberikan izin. (Kompas.com) 

Melihat dari fenomena diatas, peneliti bermaksud akan melakukan 

penelitian dengan menggunakan analisis framing untuk mengetahui 

bagaimanacra media memberitakan dan menguraikan tentang Kontroversi 

Penyelenggaraan Miss World (Dalam media online Detik.com dan 

Okezone.com).  

Alasan memilih 2 media adalah karena ingin membandingkan berita di 

media satu dan di media satunya. Dan media onlie yang peneliti ambil terlihat 

jelas bahwa berita mereka berbanding terbalik. Alasan pemilihan media online 

Detik.com dan Okezone.com dikarenakan Detik.com media online pertama 

kali di Indonesia. Okezone.com juga merupakan salah satu portal pertama yang 

memberikan inovasi konten video dan mobile (handphone).  Dan keduanya 

merupakan media nasional yang tumbuh dan berpusat di Jakarta, sehingga 

peneliti mengindikasikan adanya proximity media terhadap peristiwa tersebut. 

Selain itu Detik.com dan Okezone.com juga mempunyai nama besar, sejarah, 

serta latar belakang tersendiri selama berada dalam dunia jurnalistik dan 

permediaan di tanah air. Selain itu, Detik.com dan Okezone.com keduanya 

terlihat berbeda dalam mengemas berita penyelenggaraan Miss World 2013 ini.  
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Detik.com lebih sering memberitakan hal yang kontra. Sedangkan 

Okezone.com lebih terlihat pro dalam memberitakan kontroversi 

penyelenggaraan Miss World ini. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kepemilikan 

dari media tersebut. Detik.com dimiliki oleh Trans Corp, sedangkan Okezone 

dimiliki oleh MNC, sedangkan  MNC sebagai media partner Miss World 2013. 

Terlihat jelas kenapa Detik.com dan Okezone.com berbeda dalam 

menyampaikan pemberitaan kontroversi penyelenggaraan Miss World 2013.  

Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji lebih mendalam lagi terhadap media 

online Detik.com dan Okezone.com dengan menggunakan metode analisis 

framing. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan oerhatian dan 

bagaimana media megemas dan membingkai berita. Proses itu umumnya 

dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan 

menekankan aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi 

kalimat, gambar dan perangkat lainnya. 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis 

untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, actor, kelompok, atauapa saja) 

dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui konstruksi. 

Disini realitas sosial dimaknai dan dikontruksi dengan makna tertentu. 

Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara dengan orang-

orang tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wawancara 

dengan orang-orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari 

teks jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan 

ditampilkan (Eriyanto, 2007:3). 
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Mc. Causey dan Federick ( Sobur, 2001 : 5) menjelaskan , analisis framing 

lebih difokuskan pada komentar-komentar interpretative di sekitar manivest 

berita. Sehingga analisis ini lebih difungsikan untuk mengamati muatan-

muatan teks yang bersifat laten.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : Bagaimana media online Detik.com dan Okezone.com membingkai 

berita kontroversi penyelenggaraan Miss World 2013? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dari pemberitaan kontroversi penyelenggaran Miss World media 

online Detik.com dan Okezone.com. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan akademis :  

a. Bermanfaat bagi perkembangan dan wacana baru tentang studi 

framing, khususnya terhadap berita di media online yang memuat 

isu – isu kontroversial di masyarakat. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi tambahan 

bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan 

studi jurnalistik. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Memberikan pemahaman bagaimana sebuah media khususnya 

media online mengkonstruksi sebuah realita sebagai berita. 

b. Memberikan konstribusi bahwa ada sudut pandang baru dalam 

menilai objektivitas berita, khususnya dalam sebuah berita di 

media online. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Komunikasi massa  

Definisi komunikasi massa dapat dipusatkan kepada komponen-

komponen komunikasi massa,yaitu 5 variabel yang terkandung dalam tindak 

komunikasi dan bagaimana variabel ini bekerja pada media massa. Kelima 

komponen itu adalah : 

1. Sumber : Komunikasi massa adalah suatu organisasi kompleks yang 

mengeluarkan biaya besar untuk menyusun dan mengirimkan pesan. 

2. Khalayak : Komunkasi massa adalah komunikasi yang ditujukan 

kepada massa,yaitu khalayak yang jumlahnya besar yang bersifat 

heterogen dan anonim. 

3. Pesan : Komunikasi massa adalah pesan. Pesan dalam komunikasi 

massa bersifat umum. Setiap orang dapat mengetahui pesan-pesan 

komunikasi massa dari media massa. 

4. Proses : Terdapat 2 proses komunikasi massa yaitu : 
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a. Komunikasi  massa merupakan proses satu arah, komunikasi ini 

berjalan dari sumber ke penerima dan tidak secara langsung 

dikembalikan kecuali dalam bentuk umpan balik tertunda. 

b. Komunikasi massa merupakan proses dua arah, baik media maupun 

khalayak melakukan seleksi. Media meyeleksi khalayak dan sasaran, 

atau penerima dari semua media yang ada, pesan manakah yang akan 

mereka ikuti. 

5. Konteks : Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. 

Media mempengaruhi  konteks sosial masyarakat, dan konteks sosial 

masyarakat mempengaruhi media massa. 

Ada beberapa karakteristik komunikasi massa menurut Ardianto (2007:6), 

adalah sebagai berikut : 

1. Komunikator terlembagakan 

2. Pesan bersifat umum 

3. Komunikannya umum dan heterogen 

4. Media massa menimbulkan keserempakan 

5. Komunikasi mengutamakan ini ketimbang hubungan 

6. Komunikasi massa bersifat satu arah 

7. Stimulasi alat indra terbatas 

8. Umpan balik tunda (delayed) dan tidak langsung (indirect) 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa 

adalah komunikasi yang terbuka, cepat, serempak, luas dan mengutamakan isi 
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daripada hubungan, dikarenakan menggunakan hubungan satu arah dan 

umpan balik (feedback) lamban. 

Kekuatan media dalam menyeleksi dan mengarahkan perhatian 

masyarakat juga dipengaruhi oleh adanya gatekeeper, yang merupakan 

elemen dalam komunikasi massa. John R. Bitter 1996 (dalam 

Nurudin,2007,119) mengistilahkan gatekeeper sebagai individu-individu atau 

kelompok orang yang memantau arus komunikasi dalam suatu saluran 

komunikasi (massa). Mereka yang disebut gatekeeper antara lain reporter, 

editor berita, editor film atau orang lain dalam media massa yang ikut 

menentukan arus informasi yang disebarkan. (Nurudin,2007,119). 

Mereka dapat Melakukan agenda setting terhadap berita atau informasi 

yang akan disampaikan, mereka dapat memodifikasi, menambah atau 

menghapus pesan yang akan disebarkan. Bahkan mereka dapat menghentikan 

arus sebuah informasi dan tidak memuka pintu gerbang bagi keluarnya 

informasi.secara umum gatekeeper sering di hubungkan dengan berita, 

khusunya pemberitaan media online. Editor sering melaksanakan fungsi 

gatekeeper ini. Mereka menentukan apa yang dibutuhkan khalayak, atau 

sedikitnya menyediakan bahan bacaan untuk pembacaanya (Nurudin, 

2007:120). 

E.2. Peran dan Fungsi Media Dalam Kehidupan Sosial   

Media massa berperan sebagai penengah dan penghubung dalam 

pengertian bahwa media massa seringkali berada diantara kita dengan bagian 



12 
 

pengalaman lain yang berada diantara kita dengan institusi lainnya yang ada 

kaitannya dengan kegiatan kita seperti hukum, industri, pemerintahan, dan 

lainnya.  

Konsep yang memandang media massa sebagai institusi yang berada 

diantara kita dengan orang lain, dan segala sesuatunya yang ada dalam ruang 

dan waktu, merupakan suatu metafora yang mengundang hadirnya 

penggunaan metafora lainnya untuk menggambarkan peran yang dimainkan 

oleh media massa dan konsekuensi yang mungkin ada dalam peran tersebut. 

Variasi menifestasi kegiatan tersebut dapat dipahami dengan 

memperhatikan citra komunikasi berikut ini yang menunjukkan berbagai 

aspek cara media menghubungkan kita dengan realitas. Media berperan 

sebagai : 

1. Jendela : pengalaman yang meluaskan pandangan kita dan 

memungkinkan kita memahami apa yang terjadi disekitar kita tanpa 

ikut campur tangan pihak lain atau sikap memihak.  

2. Juru bahasa yang menjelaskan dan memberi makna terhadap peristiwa 

atau hal yang terpisah dan kurang jelas. 

3. Pembawa/pengantar informasi atau pendapat. 

4. Jaringan interaktif yang menghubungkan pengirim dengan penerima 

melalui berbagai macam umpan balik. 

5. Papan penunjuk jalan, yang secara aktif menunjukkan arah, 

memberikan bimbingan dan intruksi. 
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6. Penyaring yang memilih bagian pengalaman yang perlu diberi 

perhatian khusus dan menyisihkan aspek pengalaman lainnya, baik 

secara sadar dan sistematis maupun tidak. 

7. Cermin yang memantulkan citra masyarakat terhadap masyarakat itu 

sendiri, biasanya pantulan citra itu mengalami perubahan karena 

adanya penonjolan terhadap segi yang ingin dilihat oleh para anggota 

masyarakat, atau seringkali pula segi yang ingin mereka hakimi atau 

cela. 

8. Tirai atau penutup yang menutupi kebenaran demi pencapaian tuuan 

propaganda atau pelarian dari suatu kenyataan.  

Media massa bukanlah sebagai alat penyalur informasi yang pasif, 

namun media membentuk berita. Model komunikasi terdahulu menunjukkan 

media berperan pasif dalam menentukan peristiwa. Dalam model komunikasi 

Laswell, Who/Say What/Through Which Channel/ To Whom/ With What 

effect. Dalam model ini, channel (saluran) dalam hal ini merujuk pada media, 

berkesan bahwa media tidak lebih dari saluran yang menyampaikan 

informasi. Sehingga media terkesan sabagai saluran yang netral. 3 Kenyataan 

yang terjadi dalam paradigma konstruksionis menunjukkan bahwa media 

adalah agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas,  jadi media aktif 

dalam menentukan kearah mana sebuah isu diberitakan dan dinilai sehingga 

membentuk sebuah realita yang disajikan kepada khalayak dalam bentuk 

berita. Secara tidak langsung kesadaran audience dipengaruhi untuk 

menerima realita yang telah diciptakan tersebut sebagai realitas yang benar-
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benar ada meskipun kenyataan yang kita lihat melalui media berbeda dengan 

keadaan sebenarnya. 

Pembentukan konstruksi realitas pada media massa sangan dipengaruhi 

oleh hubungan kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupi media dan 

berbagai tekanannya. Tekanan yang mereka hadapai berasal dari berbagai 

“kekuatan” luar, termasuk klien ( misalnya para pemasang iklan), penguasa 

(khususnya penguasa hukum dan politik), pakar, institusi lainnya dan 

khalayak. 

Meskipun secara analisis berbeda, pada kenyataannya tidak ada satupun 

kekuatan atau bentuk pengaruh yang terpisah atau terisolasi. Semua kekuatan 

tersebut berbaur, tumpang tindih, dan saling mendesak. Akumulasi kekuatan 

dan pengaruh memberikan kedudukan dominan pada beberapa institusi 

tertentu dalam komunikasi massa dan masyarakatnya.  

E.3. Media Sebagai Industri 

Kebebasan pers dalam konteks liberalisasi industri pers dapat dilihat 

dari pendekatan teori media ekonomi politik (the political economic theory 

approach) dalam pendekatan ini, mekanisme produksi berita dilihat sebagai 

bagian dari relasi ekonomi dalam struktur produksi. Pola jenis pemberitaan 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan meguasai 

pemberitaan. 
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Media sebagai industri pers dipahami seagai kebebasan media menjadi 

produsen berita yang memberitakan informasi yang layak untuk dijual kepada 

pembaca berita sebagai konsumen berita menjelaskan bahwa kebebasan pers 

sangat mungkin akan semakin mengarah pada suatu kebebasan pers yang 

berpihak pada kepentingan kapitalisme global yang bersumber pada aturan-

aturan neoliberalisme yang menghendaki liberalisasi ekonomi global. Karena 

media harus mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, harus mampu untuk 

berebut audiens, pengiklan dan bisnis media adalah sebuah lahan bisnis yang 

sarat akan modal dan teknologi.  

 E.4.  Media Massa Baru ( New Media) 

Menurut Nurudin (2009), penemuan World Web Wide (WWW) 

membuat evolusi besar-besaran dibidang jurnalisme dengan munculnya 

online (cyber) journalism. Revolusi ini berkaitan dengan kecepatan 

penyebaran pesannya yang dilengkapi dengan teknologi dan peralatan 

canggih, sehingga membuat tampilan media online semakin menarik. 

Menepis anggapan-anggapan terdahulu yang mengatakan “media baru” akan 

menggeser media terdahulu, media  cetak dan elektronik ternyata juga dapat 

memanfaatkan media online ini dalam menyebarkan beritanya untuk 

mengatasi kekurangannya dalam hal kecepatan informasi dan dokumentasi 

berita. 

Hadirnya media baru “internet” memberikan perspektif pandangan yang 

baru terhadap komunikasi masa. Kenyataan menunjukan bahwa penggunaan 
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internet memiliki peluang untuk memberikan tanggapan atau umpan balik 

secara segera (Pawito,2007:16). Oleh karena itu, dalam media baru ini 

terdapat proses interaksi yang sangat cepat antara komunikan dan 

komunikator. 

Internet adalah lawan dari kata lambat. Semuanya serba cepat sekarang 

dan saat ini juga dan merupakan simbol massa depan dan medium baru yang 

terus berkembang (Passante,2008:244). Ketika belum mempengaruhi internet 

mulai meraih momentum pada pertengahan 1990-an, internet belum 

mempengaruhi outlet media tradisional (TV, radio, koran dan majalah). 

Penulis yang paling jelek atau orang yang suka video game diberi tugas untuk 

mem-posting-kan edisi online dari beberapa berita yang muncul di media 

tradisional. Atau ada orang khusus diperkerjakan untuk mengurusi situs 

online dan tak ada yang benar-benar tahu bagaimana menyebut pekerjaan 

orang ini atau berapa banyak gaji yang mesti diberikan. Pada saat itu, posting 

ke web adalah tugas ringan tetapi tidak selalu bisa dilakukan oleh orang yang 

tidak pernah menggunakan internet (Passante,2008:210). 

E.5  Media Online 

Ketika ingin menyampaikan suatu pernyataan kepada khalayak, maka 

komunikator membutuhkan suatu alat yang bisa menjangkau kesemua 

khalayak dalam waktu bersamaan. Oleh sebab itu dibutuhkan alat atau 

medium yang dapat menghubungkan komunikator terhadap komunikatornya 

dalam bentuk jamak, medium itu disebut media. 
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Media dalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

komunikator sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

kominaktor kepada komunikan atau khalayak. Online adalah istilah yang 

digunakan untuk menyatakan sambungan suatu komputer dengan komputer 

yang lain dalam jaringan yang disebut internet. Online sebagai sistem 

komputerisasi yang saling terhubung satu sama lain. Sistem ini sebagai 

kemudahaan untuk sebuah transaksi lain yang bisa diproses saat itu juga 

secara otomatis. (Misky, 2005:187) 

Sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagai, dan menciptakan isi meliputi : 

1. Blog 

Blog merupakan singkatan dari web log adalah bentuk aplikasi 

web yang menyerupai tulisan-tulisan ( yang dimuat sebagai posting) 

pada sebuah halaman web umum. Tulisan tulisan ini seringkali dimuat 

dalam urut terbalik ( isi terbaru dahulu kemudian diikuti isi yang lebih 

lama), meskipun tidak selamnya demikian. Situs web sperti ini 

biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan 

topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.  

Blog pertama kali dipopulerkan oleh blogger.com, yang dimiliki 

oleh PyraLab, dan sekarang diakuisis oleh Google.com pada akhir 

tahun 2002 yang lalu. Blog mempunyai fungsi yang beragam dari 

sebuah catatan harian, media publikasi dalam sebuah kampanye 

politik, sampai dengan program-progam media dan perusahaan. 
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Sebagian blog dipelihara oleh penulis tunggal, sementara sebagian 

lainya oleh beberapa penulis. Banyak juga weblog yang memiliki 

fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya, seperti menngunakan 

buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan para 

pengungjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi yang 

dipublikasikan, namun demikian ada juga yang sebaliknya atau juga 

yang bersifat non interaktif. 

Situs web yang saling berkaitan, berkat weblog atau secara total 

merupakan kumpulan weblog sering disebut sebagai blogosphere. 

Bilamana sebuah kumpulan gelombang aktifitas, informasi dan opini 

yang sangat besar berulang kali muncul untuk beberapa subyek atau 

sangat kontroversi terjadi dalam blogosphere, maka hal itu sering 

disebut sebagai blogstrom atau badai blog. 

2. Jejaring Sosial 

Jejaring sosial adalah suatu stuktur sosial yang dibentuk dari 

simpul-simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang 

dijalin dengan salah satu lebih tipe relasi spesifik sepert nilai, visi,  

ide, teman, keturunan, dll. 

Analisis jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai 

simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, 

sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat 

banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang 

akademik telah menunjukan bahwa jejaring sosial beroperasi pada 
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banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang 

peranan penting dalam menentukan cara pemecahan masalah, 

menjalakan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu 

dalam mencapai tujuannya. 

Dalam bentuk yang paling sederhana suatu jejaring sosial adalah 

peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan 

tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor 

individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan 

sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis 

penghubungnya. 

Berikut bebrapa contih situs web jejaring sosial : 

 Facebook 

 Friendster 

 Twitter 

 Myspace 

 Tumblr 

3. Wiki 

Wiki adalah sebuah situs web (atau koleksi dokumen hiperteks 

lainnya) yang memperbolehkan penggunanya menambah atau 

mengubah isi situs tersebut. Istilah ini juga dapat merujuk kepada 

software kolaboratif yang digunakan untuk menciptakan situs web 

semacam itu ward Cunningham pengembang perangkat lunak wiki 

yang pertama yaitu WikiWikiWeb. Mulanya mendikripsi wiki sebagai 
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“ basis data terhubung paling sederhana yang memiliki peluang untuk 

bekerja. 

Menurut Ward Cunningham sebuah situs web merupakan wiki jika 

memiliki ciri-ciri berikut : 

 Wiki memungkinkan pengguna untuk mengubah sebuah 

halaman  maupun membuat halaman baru dalam situs web, 

dengan menggunakan peramban web. 

 Wiki dapat menunjukan keterkaitan antar sebuah halaman 

dengan halaman lainnya, menggunakan pranata dalam 

halaman. 

 Wiki mengundang pengunjung untuk ikut terlibat dalam 

membuat dan berkolaborasi yang membangun situs web 

tersebut. 

4. Forum  

Forum internet merupakan fasilitas yang tersedia di internet, dan 

penggunanya dapat berdiskusi. Form berbasis internet ini sudah 

dikenal sejak tahun 1995, dan fungsinya mirip bahkan leih baik dari 

papan 20deology dan milis internet yang sudah ada sejak tahun 1980-

an. Perasaan komunitas virtual sering muncul pada forum – forum 

yang memiliki anggota tetap.  

Teknologi, permainan komputer, dan politik merupaka tema paling 

populer yang menjadi poko bahsan forum internet, tetapi masih 

banyak lagi topik-topik lainnya. Forum anonim menawarkan 
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anonimitas secara penuh atau anonimitas semu, memperbolehkan 

pengiriman secara anonim. CAPTCHA, otentikasi email, dan tripcode 

merupakan cara–cara yang diterapkan untuk mencegah spam pada 

forum – forum anonim. 

Anggota yang terdaftar di forum memiliki hak yang lebih baik, 

misalnya kemampuan untuk menyunting kirimanya sendiri, memulai 

topik, mengotrol pengaturan dan akses ke profil pengguna lain. 

Anggota diidentifikasikan dengan nama pengguna (username) yang 

unik. Profil umumnya memilikigambar berupa avatar dan blok tanda 

tangan yang ditambahkan pada akhir setiap kiriman. Anggota juga 

memiliki hak untuk mengirim pesan pribadi ke pengguna lainnya. 

Terkadang anggota terdaftar juga memilki hak untuk menghapus 

kiriman sebelumnya dan menutup topik yang dibuatnya. 

E.6.  Media Online – Karakteristik Jurnalisme Online 

Selain memiliki perbedaan teknis dengan media cetak, media 

berbasis online pun memiliki karakteristik jurnalisme tersendiri. Berikut 

ini karakteristik jurnalisme online. 

 Bersifat real time. Peristiwa, berita, dan informasi-informasi 

lainnya dapat langsung disebarluaskan saat kejadian sedang 

berlangsung. Sifat seperti ini mungkin tak terlalu berbeda 

dengan jenis media tradisional seperti TV dan radio. 
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 Cara publikasi real time ini bersifat leluasa karena tak 

dibatasi oleh batas waktu dan jadwal penerbitan atau siaran. 

Artinya, dapat dipublikasikan kapan pun dan di mana pun 

selama terhubung ke jaringan internet. Para penerbit dapat 

mempublikasikan peristiwa dan berita saat itu juga. Faktor 

inilah yang sangat memungkinkan para pengguna internet 

memperoleh informasi seputar perkembangan berbagai 

peristiwa terbaru. 

 Karakteristik jurnalisme online berikutnya adalah 

menghadirkan unsur-unsur multimedia. Unsur-unsur 

multimedia tersebut membuat jurnalisme online mampu 

menyuguhkan bentuk serta isi publikasi yang lebih beragam 

daripada jurnalisme di media tradisional. Karakteristik ini 

terutama terdapat pada jurnalisme web. 

 Bersifat interaktif. Dengan memanfaatkan hyperlink yang ada 

pada sebuah web, hasil karya jurnalisme online mampu 

memberikan informasi yang tersambung ke sumber-sumber 

lainnya. Artinya, para pengguna bisa menikmati berbagai 

informasi dengan efektif dan efisien. Selain itu, faslilitas 

comment berupa komentar pembaca terhadap sebuah tulisan 

yang ada dalam jurnalisme online adalah nilai lebih yang tak 

dimiliki media konvensional. 
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 Tidak memerlukan sebuah organisasi resmi dan legal formal 

sebagai lembaga pers. Dalam konteks tertentu, organisasi ini 

bahkan bisa dihilangkan. 

 Tidak memerlukan redaktur atau penyunting seperti pada 

surat kabar konvensional. Dengan demikian, tak ada pihak 

yang dapat membantu masyarakat untuk memilih mana 

informasi yang masuk akal dan tidak. 

 Tidak dikenal adanya biaya berlangganan sehingga para 

pengguna mempunyai kebebasan memilih informasi. Dalam 

hal ini, para pengguna hanya harus berlangganan untuk 

mengakses internet. 

 Cenderung lebih bersifat terdokumentasi sebab berbentuk 

jaringan digital. 

Meskipun isu-isu yang disajikan sama saja dengan media 

konvensional, tetapi sifatnya yang real time, menjadikan media berbasis 

online lebih up to date karena mengangkat isu yang tengah hangat 

diperbincangkan. Bahkan, saat ini banyak media konvensional yang 

meniru pemberitaan dari media berbasis online. Jadi, dapat dikatakan 

media berbasis online mempunyai nilai lebih dibandingkan media 

konvensional. 



24 
 

Media berbasis online kini telah membuktikan kejayaannya. Surat 

kabar cetak yang selama berpuluh-puluh tahun menguasai sebagian 

besar masyarakat sebagai pembacanya, kini tergusur oleh kehadiran 

media berbasis online. Untuk pertama kalinya dalam sejarah media, 

pendapatan iklan serta pembaca media di dunia maya sudah melampaui 

surat kabar cetak. ( ormita media online ) 

E.7.  Model Hirarki Level Pengaruh Isi Media 

Teori hirarki pengaruh isi media pertama kali diperkenalkan 

oleh Pamela J Shoemaker dan Stephen D. Reese. Teori ini menjelaskan 

tentang pengaruh terhadap isi dari suatu pemberitaan media oleh 

pengaruh internal dan eksternal. Dalam buku Mediating The Message 

(1996:60) Shoemaker dan Reese membagi kepada beberapa level 

pengaruh isi media. Yaitu pengaruh dari individu pekerja media 

(individual level),pengaruh dari rutinitas media (media routines level), 

pengaruh dari organisasi media (organization level), pengaruh dari luar 

media (outside media level), dan yang terakhir adalah pengaruh 

ideology (ideology level). 

Asumsi dari teori adalah bagaimana isi pesan media yang 

disampaikan kepada khalayak merupakan hasil pengaruh dari kebijakan 

internal organisasi media dan pengaruh dari eksternal media itu sendiri. 

Pengaruh internal pada konten media sebenarnya berhubungan dengan 

kepentingan dari pemilik media itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal 
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yang berpengaruh pada konten media yang berhubungan dengan para 

pengiklan, pemerintah masyarakat dan faktor eksternal lainnya. Dalam 

hal ini, jika ingin mengetahui bagaimana pengaruh isi media,maka teori 

hirarki pengaruh isi media massa harus didasarkan asumsi bahwa isi 

pesan media bukanlan cerminan realitas masyarakat. Akan 

tetapi,selaluada faktor-faktor yang mempengaruhi isi media tersebut. 

Stephen D. Reese ( 1991:324) mengungkapkan, isi pesan media 

atau agenda media merupakan hasil tekanan yang berasal dari dalam 

dan luar organisasi media itu sendiri. Dengan kata lain, isi pemberitaan 

dalam sebuah media merupakan kombinasi dari program internal, 

keputusan manajerial dan editorital, serta pengaruh eksternal yang 

berasal dari sumber-sumber nonmedia, seperti individu-individu 

berpengaruh secara sosial, pejabat pemerintah, pemasang iklan dan 

sebagainya. 

Dari teori ini akan dapat terlihat seberapa kuat pengaruh yang 

terjadi pada tiap-tiap level. Walaupun level organisasi media atau faktor 

kepemilikan sebuah media menjadi hal yang utama tapi faktor yang 

lainnya tidak bisa dikesampingkan karena saling terkait satu dengan 

yang lainnya. Contohnya pengaruh level ideology yang terjadi pada 

sebuah isi sebuah media,walaupun dianggap abstrak tapi sangat 

mempengaruhi sebuah media karena bersifat tidak memaksa dan 

bergerak di luar kesadaran keseluruhan organisasi media itu sendiri 
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E.8. FRAMING 

E.8.1. Analisis framing  

Analisis framing secara sederhana bisa digambarkan sebagai 

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, 

kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut 

tentu saja melalui proses konstruksi. 

Disini, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makn 

tertentu. Peristiwa dipahami dengan bentukan tertentu.hasilnya, 

pemberitaan media pada sisi tertentu ata wawancara dengan orang-orang 

tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknis 

jurnalistik. Tetapi, menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan 

ditampilkan (Eriyanto,2011:3). 

a. Konsep Framing  

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari 

pendekatan analiss wacana, khususnya untuk menganalisis teks 

media. Gagasan mengenai framing, pertama kali dilontarkan oleh 

Beterson tahun 1955 (Sudibyo,1999b:176,dikutip Sobur,2009:162). 

Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau 

perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, 

kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori 

standar untuk mengapesiasi realitas. 
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Konsep ini kemudian kebih jauh oleh Goffman pada 1974, 

yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang 

membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur,2009:161-

162). 

Dalam bukunya yang berjudul Analisis Framing Konstruksi, 

Ideologi, dan Politik Media, Eriyanto membagi kosep framing ke 

dalam tiga hal, di antaranya yakni (1) seleksi isu dan penekanan isu, 

(2) dimensi sosiologi-psikologi (3) framing dan relitas. Berikut 

adalah penjelasan mengenai ketiga hal tersebut: 

1. Seleksi isu dan penekanan isu 

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta 

atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, 

wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. 

Dalam memilih fakta ini selalu terkandung kemungkinan : apa 

yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (excluded). Bagian 

mana yang ditekankan dalam realitas? 

Bagiamana dari realitas yang diberitakan dan bagian 

mana yang tidak diberitakan? Penekanan aspek tertentu itu 

dipilih dengan memilih angle tertentu, fakta tertentu, dan 

melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu, dan 

meluapak aspek yang lainnya. 

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan 

dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada 
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khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan  kata, kalimat, dan 

proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, 

dan sebagainya.  

Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut 

ditekankan dengan pemakaian perangkat tertentu : penempatan 

yang mencolok (menempatkan di headline depan, atau bagian 

belakang), pengulangan,pemakaian grafis untuk mendukung dan 

memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika 

menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi 

terhadap simbol budaya, generalisasi, seimplikasi, dan 

pemakaian kata yang mencolok, gambar, dan sebagainya. 

Elemen menulis fakta ini berhubungan dengan penonjolan 

realitas. 

2. Dimensi sosilogi dan psikologi 

Konsep framing dalam studi media banyak mendapat pengaruh 

dari lapangan psikologi dan sosiologi. Tetapi secara umum, teori 

framing dapat dilihat dalam dua tradisi,yaitu psikologi dan sosial. 

Pendekatan psikologi terutama melihat bagaimana pengaruh 

kognisi seseorang dalam membentuk skema tentang diri, sesuatu, 

atau gagasan tertentu. Misalnya teori atribusi Heider yang melihat 

manusia pada dasarnya tidak mendapat mengerti dunia yang sangat 

kompleks. Karenanya, individu berusaha menarik kesimpulan dari 

sejumlah besar informasi yang dapat ditangkap oleh panca indera 
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sebagai dasar hubungan sebab-akibat. Atribusi tersebut 

dipengaruhi, baik oleh faktor personal maupun lingkungan 

eksternal. 

3. Frame dan realitas 

Framing itu pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir 

di hadapan pembaca. Apa yang kita tahu tentang realitas sosial 

pada dasarnya tergantung pada bagaimana kita melakukan frame 

atas peristiwa itu yang memberikan pemahaman dan pemaknaan 

tertentu ata suatu peristiwa. Framing dapat mengakibatkan suatu 

peristiwa yang sama dapat menghasilkan berita yang secara radikal 

berbeda apabila wartawan mempunyai frame yang berbeda ketika 

kmelihat peristiwa tersebut dan menuliskan pandangannya dalam 

berita. 

Sementara dari sosiologi, konsep framing dipengaruhi oleh 

pemikiran Erfing Goffman. Menurut Goffman, manusia pada 

dasarnya secara aktif mengklasifikasikan dan mengategorisasikan 

pengalaman hidup ini agar mempunyai arti atau makna. Setiap 

tindakan pada dasarnya mempunyai arti,dan manusia berusaha 

memberi penfsiran atas perilaku tersebut agar bermakna dan 

berarti. Sebagai akibatnya, tindakan manusia sangat tergantung 

pada frame atau skema interpretasi dari seseorang 

(Eriyanto,2011:83). 
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b. Efek Framing 

Dalam proses framing pada akhirnya akan membawa efek. 

Karena sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai berbeda oleh 

media, bahkan pemaknan 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 (Eriyanto,2002:139) : 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. 

 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. 

 Framing yang dilakukan media akan menampilkan aktor tertentu 

dan menyembunyikan aktor lain. Efek yang segera terlihat 

dalam pemberitaan yang memfokuskan pada satu pihak lain 

yang mungkin relevan dalam pemberitaan menjadi tersembunyi. 
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E.9.  Model Framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki 

Terdapat banyak model dalam analisis framing, salah satunya 

adalah model framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Model ini adalah model yang paling populer dan banyak digunakan 

dalam penelitian teks media. Bagi Pan dan Kosicki, analisis framing ini 

dapat menjadi salah satu alternatif dalam menganalisis teks media 

selain menggunakan analisis isi kuantitatif. 

Menurut Pan dan Kosicki, terdapat dua konsepsi dari framing yang 

sering berkaitan, yaitu konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologis (Pan 

dan Kosicki dalam Eriyanto, 2002:252-253). Framing dalam konsepsi 

ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi 

dalam dirinya. Framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, 

bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan 

dalam skema tertentu, framing disini dilihat sebagai penempatan 

informasi dalam suatu konteks yang unik atau khusus dan 

menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih 

menonjol dalam kognisi seseorang. Elemen-elemen yang diseleksi dari 

suatu isu atau peristiwa tersebut menjadi lebih penting dalam 

mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan tentang 

realitas. 

Kedua, konsepsi sosiologis. Jika pandangan psikologis lebih 

melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu secara 

kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka 
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pandangan sosiologis melihat pada bagaimana konstruksi sosial atas 

realitas. Frame di sini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang 

mengklasifikasikan, 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 sudah dilabeli dengan label tertentu. 

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame adalah suatu ide yang 

dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti 

kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) 

ke dalam teks berita secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan 

makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat 

dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. 

Pan dan Kosicki mempunyai perangkat khusus dalam menganalisis  

teks media. Perangkat tersebut dapat juga manjadi alat bagi peneliti 

untuk memahami bagaimana media mengemas peristiwa, seperti kata, 

kalimat, lead, foto, gambar, dan grafik. Dalam pendekatan ini framing 

dibagi menjadi empat struktur, yaitu: 

1. Struktur sintaksis. Struktur ini berhubungan dengan bagaimana 

seorang wartawan menyusun peristiwa, dari pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan 

umum berita. Struktur semantik ini dengan demikian dapat diamati 

dari bagan berita (lead yang dipakai, latar, headline, kutipan yang 



33 
 

diambil, dan sebagainya). Intinya adalah unsur sintaksis mengamati 

bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari 

cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita (Eriyanto, 

2002:257). 

2. Struktur skrip. Skrip 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 dengan mengemas peristiwa ke dalam 

bentuk berita. Bentuk umum dari struktur skrip adalah pola 5W + 

1H (who, what, when, where, why, dan how). Unsur kelengkapan 

berita ini dapat menjadi penanda framing yang penting (Eriyanto, 

2002:260). 

3. Struktur tematik. Tematik berhubungan dengan dengan bagaimana 

wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam 

proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk 

teks secara keseluruhan. Struktur ini meliputi: detile, maksud dan 

hubungan antar kalimat, nominasi antar kalimat, koherensi, bentuk 

kalimat, dan kata ganti. Unit yang diamati adalah paragraf dan 

proposisi (Eriyanto, 2002:262). 

4. Struktur retoris. Struktur ini berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita.  Retoris 

mempunyai perangkat framing: leksikon/pilihan kata, yaitu 

penekanan terhadap suatu yang dianggap penting, grafis, metafora, 



34 
 

pengandaian. Unit yang diamati dalam struktur ini adalah kata, 

idiom, gambar, dan grafis (Eriyanto, 2002:264). 

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat 

menunjukkan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan 

wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempa 

unsur tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan keempat 

elemen tersebut dalam menganalisis media online Detik.com dan 

Okezone.com.   

 

F. Fokus Penelitian 

Titik fokus dalam penelitian ini dalah dengan memandang realitas yang 

ada dalam kehidupan sosial bukanlah netral akan tetapi adalah sebuah hasil 

dari konstruksi. Fokus penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana media 

mengkonstruksi kontroversi penyelenggaran Miss World, sebuah ajang 

kecantikan dunia yang menjadi sorotan dunia. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif. Model deskriptif merupakan tipe penelitian dimana peneliti 

melukiskan variable satu demi satu secara sistematis, dengan tujuan untuk 

mengambarkan secara (sistematis) faktual dan akurasi mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antara fenomena-fenomena yang di selidiki 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti menggunakan 2 media online sebagai objek penelitian yaitu 

Detik.com dan Okezone.com. Permasalahan yang akan dibahas adalah 
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pemberitaan kontroversi penyelenggraan Miss  World di Bali. Pemberitaan 

tentang Miss World pada 2 media tersebut selalu kontinuitas. Selalu berjalan 

sesuai dengan perjalanan Miss World itu sendiri.  

Pada penelitian ini penulis memilih 8 berita untuk dijadikan objek 

penelitian. Alasan pemilihan 8 berita tersebut adalah karena adanya 

perbedaan kedua media online tersebut dalam membingkai pemberitaannya. 

 

H. SUMBER DATA 

Data penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu : 

1. Data primer 

Data primer yang peneliti gunakan adalah dokumentasi berita yang 

berkaitan dengan penyelenggaran Miss World di Bali pada media 

massa online Detik.com dan Okezone.com. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang peneliti gunakan adalah literatur-literatur dari 

buku dan internet tentang penyelenggaraan Miss World 2013 di Bali. 

 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang wajar atau dalam latar yang 

alami atau natural setting, sehingga metodenya sering disebut metode 

naturalistik. Dengan kata lain, naturalistik lebih menekankan pada 

“kealamiahan” sumber data. Metode naturalistik lebih menekankan peneliti 

agar dapat mendekat lapangan perhatiaanya dengan pikiran yang murni dan 
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memperkenalkan interpretasi-interpretasi muncul dari dan dipengaruhi 

peristiwa-peristiwa nyata (Eriyanto,2011:2-3). 

Teknik pengumpulan data dimulai dengan melakukan browsing dan 

mendokumentasikan seluruh berita yang berkaitan dengan kontroversi 

penyelenggaraan Miss World 2013 di Bali di kedua media yakni Detik.com 

dan Okezone.com. Berita yang di-browsing dan didokumentasikan adalah 

berita pada penyelenggaraan itu . Kemudian, dari keseluruhan berita tersebut 

dipilih selima berita yang sama dari kedua media sebagai bahan analisis. 

Selanjutnya, berita berita tersebut dianalisis secara interpretatif oleh peneliti 

dengan menggunakan perangkat framing yang ada dan disajikan secara 

deskriptif. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk 

melengkapi referensi dan memperkuat data primer, yakni berupa buku-buku, 

literatur, data pendukung dari internet, seperti profil kedua media dan artkel, 

serta bahan tertulis lainnya guna menunjang kelengkapan data. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode framing 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 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 suatu teks berita (seperti kutipan narasumber, latar informasi, 

pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. 
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Dilihat dari kelengkapan perangkat framing, model ini lebih detail dalam 

menganalisis setiap teks yang ada. Model ini membagi struktur analisis 

menjadi empat bagian, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris 

(Eriyanto,2011:255). 

Keempat struktur tersenut merupakan suatu rangkaian yang dapat 

menunjukan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan 

wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dan keempat 

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

menyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita,cara wartawan 

mengisahkan peristiwa,kalimat yang dipakai,dan pilihan kata atau idiom yang 

dipilih. (Eriyanto,2011:294). 

Oleh karena itu, dengan mengguakan analisis framing Pan dan 

Kosicki ini, peneliti menganalisa berita yang berkaitan dengan kontroversi 

penyelenggaraan Miss World 2013 di Bali pada media online Detik.com dan 

Okezone.com. 

 

Berikut adalah skema analisis framing Pan dan Konsicki : 

 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, 

penutup 

 

SKRIP 2. Kelengkapan 5W+1H 
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Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

berita 

 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detile 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antar kalimat 

 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 

Sumber: Eriyanto dalam Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan 

Politik Media (2002:256) 

 

Unit analisis yang diamati adalah judul headline, lead, latar informasi, 

kutipan sumber, pernyataan penutup, kelengkapan berita ( 5W + 1H), 

paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat, kata, idiom, 

gambar/foto dan grafik. 

Dengan menggunakan kerangka framing pan dan kosickitersebut 

peneliti menentukan instrument penelitian sebagai berikut : 

 

Instrument penelitian untuk  Detik.com 

Struktur Perangkat framing 

Sintaksis 

Bagaimana cara wartawan media masa 

online Detik.com menyusun fakta? 

1. Bagaimana skema berita 

media massa online Detik.com 

SKRIP 

Bagaimana cara wartawan media 

massa online Detik.com mengisahkan 

fakta? 

2. Bagaiman kelengkapan 

beritamedia massa online 

Detik.com? 
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Instrument penelitian untuk Okezone.com 

Struktur Perangkat Framing 

Sintaksis 

Bagaimana cara wartawan media masa 

online Okezone.com menyusun fakta? 

Bagaimana skema berita media 

massa online Okezone.com 

SKRIP 

Bagaimana cara wartawan media 

massa online Okezone.com 

mengisahkan fakta? 

Bagaimana kelengkapan berita 

media massa online 

Okezone.com? 

TEMATIK 

Bagaimana cara wartawan media 

massa online Okezone.com menulis 

fakta? 

1. Bagaimana detail berita media 

massa online Okezone.com? 

2. Bagaimana koherensi berita 

media massa online 

Okezone.com? 

3. Bagaimana bentuk kalimat yang 

sering digunakan media massa 

online Okezone.com 

RETORIS 

Bagaimana cara wartawan media 

massa online Okezone.com 

menekankan fakta? 

4. Bagaiman penggunaan leksison 

pada media massa online 

Okezone.com? 

5. Bagaimana penggunaan grafis 

pada media massa 

Okezone.com? 

6. Bagaiman penggunaan metafora 

pada media massa Okezone.com 

TEMATIK 

Bagaimana cara wartawan media 

massa online Detik.com menulis 

fakta? 

3. Bagaimana detail berita media 

massa online Detik.com? 

4. Bagaimana koherensi berita 

media massa online 

Detik.com? 

5. Bagaimana bentuk kalimat 

yang sering digunakan media 

massa online Detik.com 

RETORIS 

Bagaimana cara wartawan media 

massa online Detik.com menekankan 

fakta? 

6. Bagaimana penggunaan 

leksison pada media massa 

online Detik.com? 

7. Bagaimana penggunaan grafis 

pada media massa Detik.com? 

8. Bagaimana penggunaan 

metafora pada media massa 

Detik.com 
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