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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era komunikasi seperti saat ini, media massa begitu penting peranannya bagi 

masyarakat. Media massa menjadi sumber informasi yang tidak pernah lepas dan selalu 

dibutuhkan masyarakat. Bahkan menurut UU Pers No.40 tahun 1999 dijelaskan bahwa 

pers nasional mempunyai peranan dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui 

(people’s right to know) dan memperoleh informasi (Kusumaningrat, 2007: 37). 

Dewasa ini perkembangan media massa di Indonesia begitu cepat. Menurut data 

dari dewanpers.or.id terdapat 825 media cetak di seluruh Indonesia. Untuk televisi, 

terdapat 11 stasiun tv nasional dan 33 tv lokal yang tergabung dalam Asosiasi Televisi 

Lokal Indonesia (atvli.com). Sedangkan radio, terdapat satu stasiun radio milik negara 

dan 756 stasiun radio yang terdaftar dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional 

Indonesia (radioprssni.com). Jumlah tersebut belum termasuk media massa yang tidak 

memiliki izin siaran atau pun izin terbit.    

Dengan begitu banyaknya media massa yang beredar saat ini, masyarakat pun 

menjadi sangat selektif dalam memilih media yang mereka kehendaki. Jika penyajian 

informasi dari sebuah media tidak sesuai dengan yang diinginkan, jangankan disaksikan 

atau dibaca, dilihat sekilas pun tidak. Dampak dari adanya hal tersebut disadari atau pun 

tidak muncullah suatu persaingan antara media-media massa yang ada, baik cetak 

maupun elektronik.  

Salah satu media yang terus berkembang dan mendapat tempat di hati 

masyarakat adalah media cetak. Media cetak tetap dibutuhkan masyarakat untuk 

menjadi sumber informasi, karena memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan 
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media lainnya. Kelebihan media cetak antara lain; dapat dibaca secara berulang-ulang 

karena memiliki kelebihan dari faktor waktu, seperti dikliping dan disimpan dengan 

baik. Bahasa yang digunakan media cetak membuat pembacanya berimajinasi dan 

menafsirkan informasi apapun sesuai dengan kemampuannya. Informasi yang 

dipublikasikan juga lebih mendetail dengan menyertakan data-data secara lengkap, yang 

hal itu tidak dapat ditemukan pada media elektronik. Selain itu media cetak mampu 

untuk dijangkau seluruh kalangan masyarakat dengan harga yang relatif murah. 

Media cetak atau yang sering disebut surat kabar memiliki gaya-gaya tersendiri 

dalam mempublikasikan sebuah berita, baik dari pemberitaan maupun pengemasan 

berita. Tentunya, dalam memandang sebuah peristiwa ada banyak peluang bagi media 

yang satu dengan lainnya berbeda dalam hal mengkonstruksikannya. Sehingga boleh 

jadi satu peristiwa yang sama bisa berbeda dalam penyajiannya, sesuai dengan sudut 

bagaimana sebuah media memandang peristiwa tersebut. 

Dalam proses penyajian berita, para pekerja media dituntut untuk menceritakan 

sebuah peristiwa dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada di 

lapangan, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan 

Indonesia: “Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, 

mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini 

sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan 

menggunakan nama jelas penulisnya.” Juga dalam Kode etik National of Journalists 

(NUJ) di Inggris, menyatakan bahwa “Seorang wartawan harus selalu mempertahankan 

prinsip kebebasan pers … Dia juga harus memberantas penyimpangan, mensamarkan, 

dan penyensoran berita” (Bland, 2004: 1).   
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Objektifitas berita memang menjadi syarat yang mutlak untuk seluruh media 

massa, tanpa terkeculi media cetak. Akan tetapi sebuah informasi yang diterima oleh 

seorang wartawan tidak akan sepenuhnya tersaji dalam media cetak. Hal tersebut karena 

ada keterbatasan kolom dan halaman yang ada, sehingga harus dilakukan pemilahan 

atas fakta-fakta yang ada. Dari proses pemilihan fakta inilah sangat dimungkinkan 

masuknya pendapat atau opini dari para pekerja media. Atau juga sangat mungkin 

dirasuki oleh ideologi dan kepentingan tertentu. Sehingga suatu peristiwa bisa dianggap 

penting oleh media yang satu tapi tidak bagi yang lain. Begitu pula berita-berita yang 

dihasilkan jelas memiliki sudut pandang yang berbeda-beda antar media. 

Banyaknya persaingan media yang terjadi saat ini, akhirnya mempengaruhi cara 

pandang media untuk mengembangkan sebuah peristiwa semenarik mungkin agar 

mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satu berita yang mendapat perhatian 

masyarakat adalah tentang rencana kenaikan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

yang dimulai dari pernyataannya di depan peserta rapat pimpinan TNI dan Polri pada 22 

Januari 2011 yang lalu. 

Curahan hati (curhat) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono soal gajinya yang 

tidak pernah naik dalam kurun waktu 6-7 tahun terakhir direspon cepat. 

Pemerintah akan menaikkan gaji presiden tahun ini, sebagai basis penyesuaian 

gaji dari sekitar 8.000 penyelenggara negara di bawahnya. 

Penegasan soal rencana penaikan gaji Kepala Negara itu disampaikan Menteri 

Keuangan (MENKEU) Agus Martowardojo seusai mengikuti rapat koordinasi 

tentang penghematan anggaran di Kantor Menko Perekonomian, kemarin. (Media 

Indonesia, Rabu, 26 / 1). 

 

  Berita tentang rencana kenaikan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

diatas menjadi headline di berbagai media cetak Indonesia. Berita ini juga banyak 

menuai pro dan kontra dari masyarakat. Berbagai pendapat muncul seiring dengan 

diinformasikannya berita tersebut. Banyak yang memandang rencana kenaikan gaji itu 
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memang sudah pantas dilakukan Presiden, karena kinerjanya selama tujuh tahun 

terakhir. Tidak sedikit pula yang berpendapat hal tersebut belum pantas untuk dilakukan 

saat ini jika melihat masih banyaknya masyarakat yang berada di bawah garis 

kemiskinan, terlebih dengan beberapa informasi tentang kebohongan pemerintah yang 

sebelumnya diwacanakan oleh para tokoh lintas agama. 

Berdasar dari fenomena diatas, diperlukanlah sebuah analisis framing untuk 

mengetahui bagaimana surat kabar mengkonstruksi berita tentang rencana kenaikan gaji 

presiden. Analisis framing ini dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media 

saat mengkonstruksi fakta (Sobur, 2006: 162). Dalam penelitian terdahulu, analisis 

framing telah banyak menemukan berbagai fenomena tentang cara media dalam 

membingkai suatu berita.  

Hal lain yang menjadi pertimbangan diperlukannya analisis framing dalam 

penelitian ini karena berita yang dikaji untuk objek penelitian termasuk dalam berita 

yang masih simpang siur kebenarannya. Mulai dari maksud pernyataan Presiden tentang 

gajinya pada rapat pimpinan TNI dan Polri, sampai tujuan Koin untuk Presiden yang 

masih tidak jelas, karena tidak pernah diklarifikasi, baik oleh Presiden atau pun 

pengganggas pertama dari adanya Koin untuk Presiden. Akan tetapi media massa telah 

mempunyai persepsi tersendiri dalam menginformasikan peristiwa-peristiwa tersebut.  

Media Indonesia dan Republika menjadi pilihan peneliti karena dua surat kabar 

ini menjadi media cetak yang paling gencar dalam memberitakan informasi rencana 

kenaikan gaji Presiden, paling tidak selama 22 sampai 28 Januari 2011 lalu. Selain hal 

tersebut Media Indonesia juga pernah dikatakan oleh Dipo Alam Sekretaris Kabinet 

Indonesia Bersatu II sebagai salah satu dari tiga media yang kerap mengkritik 

pemerintah dengan pemberitaan yang tidak terukur. Media Indonesia bahkan sempat 
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diserukan untuk diboikot karena telah melanggar Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik. Hal tersebut tentu menarik jika dikaitkan dengan berita-berita yang 

berhubungan dengan rencana kenaikan gaji Presiden. Karena berita ini termasuk dalam 

ranah kepemerintahan, apakah memang benar penggunaan berita-beritanya seperti apa 

yang dikatakan oleh Dipo Alam. 

Sementara Republika sebagai media yang berdiri dengan dasar keIslaman, tentu 

memiliki gaya penulisan yang berbeda dengan media cetak lainnya. Republika dengan 

gaya keagaman yang dimiliki, seharusnya lebih santun dan berhati-hati dalam 

menginformasikan sebuah berita. Karena hal itulah peneliti tertarik untuk 

membandingkan dua media cetak tersebut. Dari penelitian ini, peneliti menginginkan 

untuk diketahui bagaimana kecenderungan media dalam memberitakan sebuah berita 

yang berhubungan dengan pemerintah, terutama konstruksi dari berita rencana kenaikan 

gaji Presiden. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana surat kabar Media Indonesia dan Republika mengkonstruksi 

pemberitaan seputar rencana kenaikan gaji Presiden?”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan membandingkan sudut pandang 

atau frame surat kabar Media Indonesia dan Republika terhadap pemberitaan seputar 

rencana kenaikan gaji Presiden dengan menggunakan analisis framing. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

a. Memberikan gambaran akan konteks framing dalam media cetak di 

Indonesia. 

b. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang jurnalistik media cetak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi media massa sebagai bahan masukan dalam perbaikan kualitas 

pemberitaannya, agar lebih objektif tanpa ditambahi kepentingan tertentu. 

b. Bagi pembaca agar dapat mengetahui bagaimana konstruksi, objektifitas 

bahkan subjektifitas media cetak atas berita rencana kenaikan gaji Presiden, 

terutama surat kabar Media Indonesia dan Republika. 

c. Bagi kalangan civitas akademika diharapkan penelitian ini menjadi masukan 

dan tambahan referensi untuk penelitian analisis framing kedepannya. 

  

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Media Cetak 

Media cetak merupakan media massa yang dalam wujudnya adalah cetak 

(print media). Media cetak memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan 

media massa lain (Sainuddin, 2009); Pertama adalah permanence, artinya media 

cetak dapat didokumentasikan, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama, 

seperti dikliping. Kedua adalah depth, media cetak mempunyai kemampuan untuk 

menyajikan sebuah informasi secara lebih mendetail dan lengkap dibandingkan 

dengan media elektronik.  



7 

 

Ketiga adalah openness, dari semua media massa, media cetak adalah media 

yang paling terbuka kepada pembacanya. Seorang pembaca diperbolehkan mengirim 

surat pembaca atau bahkan mengirimkan artikel dan opini karangan mereka. 

Keterbukaan dalam mengutarakan keluhan kepada suatu pihak, tempat atau pun 

institusi baik swasta maupun pemerintah bisa didapatkan pembaca melalui surat 

pembaca. Sedangkan keterbukaan untuk mengajukan suatu pandangan, pemikiran 

terhadap suatu isu atau wacana bisa melalui kolom artikel atau pun opini yang 

disediakan media tersebut. 

Jurnalisme dalam media cetak dipengaruhi oleh dua faktor: Verbal, 

menekankan pada kemampuan memilih dan menyusun kata dalam rangkaian kalimat 

dan paragraf yang efektif dan komunikatif. Visual, menunjuk pada kemampuan 

dalam menata, menempatkan, mendesain tata letak atau pun hal-hal yang 

menyangkut segi perwajahan. Materi berita yang ingin disampaikan kepada pembaca 

memang merupakan hal yang sangat penting. Namun, bila berita tidak ditempatkan 

dengan baik, dampaknya akan kurang berarti. Hal inilah yang harus diperhatikan 

oleh bagian desain visual, tata letak/perwajahan (Sumadiria, 2005: 4) 

Secara garis besar media cetak terbagi menjadi tiga, yaitu; surat kabar, 

tabloid, dan majalah. 

1. Surat Kabar  

Surat kabar merupakan media cetak yang lazimnya terbit sehari sekali, kecuali 

hari libur nasional. Media cetak yang satu ini berisi berita-berita terkini dalam 

berbagai topik; politik, olahraga, ekonomi dll. Surat kabar berbeda tipe 

publikasinya dari media cetak yang lain karena faktor kesegeraannya, 

karakteristik headline-nya, dan keanekaragaman yang menyangkut berbagai 
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topik isu dan peristiwa. Hal tersebut berhubungan dengan kebutuhan pembaca, 

akan sisi menarik informasi yang ingin dibacanya, dari surat kabar yang ingin 

dilangganinya (Santana, 2005: 87). 

2. Tabloid 

Tabloid tidak berisi berita-berita terkini seperti yang dimuat pada surat kabar. 

Kebanyakan isinya berupa media-media hiburan, keluarga, dan olahraga. Ukuran 

tabloid yaitu setengah dari ukuran surat kabar. Biasa diperuntukkan bagi orang-

orang yang sibuk, sehingga harus membaca dalam mobil, bis, atau pun kereta. 

Karena ukurannya yang relatif kecil sehingga mudah dibaca tanpa harus 

membuka lebar-lebar dan tidak mengganggu orang lain (HM, 2007: 13). 

3. Majalah 

Kualitas kertas yang dipakai pada banyak majalah lebih tebal dan mengkilap 

dibandingkan pada kertas yang dipakai surat kabar. Biasanya terbit satu minggu 

sekali, dua minggu sekali, bahkan satu bulan sekali. Dan lebih banyak 

menawarkan analisis yang mendetail dari suatu peristiwa 

E.2  Konstruksionis 

E.2.1  Paradigma Konstruksionis 

Paradigma konstruksionis adalah sebuah pandangan yang melihat realitas 

sosial bukanlah sebagai realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi (Eriyanto, 

2009: 37). Paradigma ini memiliki empat asumsi; Pertama, dunia ini tidaklah tampak 

nyata seperti yang terlihat oleh mata, tetapi diketahui berdasar pengalaman pengamat 

yang umumnya dipengaruhi oleh bahasa. Kedua, kategori bahasa yang digunakan 

untuk memahami realitas bersifat situasional, karena kategori itu muncul dari adanya 

interaksi sosial pada sekelompok orang di waktu dan tempat tertentu. Ketiga, 
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bagaimana suatu realitas dipahami pada waktu tertentu dan ditentukan oleh aturan 

komunikasi yang berlaku pada waktu itu. Karena itu, keseimbangan dan 

ketidakseimbangan pengetahuan banyak bergantung pada perubahan sosial daripada 

realitas objektif di luar pengalaman. Keempat, pemahaman realitas yang terbentuk 

secara sosial membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting. Bagaimana kita 

berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari umumnya ditentukan oleh 

bagaimana kita memahami realitas (Stephen P dalam Eriyanto, 2009: 41) 

Paradigma konstruksionis merupakan paradigma yang berlawanan dengan 

paradigma positivistis. Terdapat perbedaan mendasar dari dua paradigma tersebut 

dalam melihat proses komunikasi. Pertama, dalam paradigma positivisme 

komunikasi dilihat sebagai suatu proses penyebaran pesan, dimana seseorang akan 

mempengaruhi perilaku dan pikiran orang lain. Jika pengaruhnya berbeda dari apa 

yang diinginkan komunikator, maka komunikasi dianggap gagal. Sebaliknya pada 

paradigma konstruksionis melihat komunikasi bukan sebagai penyebaran pesan, 

tetapi proses pembentukan individu sebagai anggota dari kebudayaan atau 

masyarakat. Kedua, perbedaan dalam pendefinisian pesan. Paradigma positivistis 

melihat pesan sebagai sesuatu yang dikirimkan orang lain melalui proses 

komunikasi. Namun dalam paradigma konstruksionis, pesan disini bukan apa yang 

dikirmkan tetapi apa yang dikonstruksikan dan apa yang dibaca komunikan 

(Eriyanto, 2009: 41-43). 

Dari adanya penelitian konstruksionis terdapat beberapa manfaat yang bisa 

didapatkan, antara lain: (Eriyanto, 2009: 44-47). 

1. Rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dengan pelaku sosial 

yang diteliti. 
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2. Mempelajari bagaimana individu hidup dalam lingkungan sosial, atau 

bagaimana seseorang memahami realitas. 

3. Dalam penelitian teks berita, untuk menemukan bagaimana media massa 

membingkai atau mengkonstruksi peristiwa dengan cara tertentu. 

E.2.2 Konstruksi Realitas dari Media Massa  

Konstruksi adalah setiap upaya untuk menceritakan sesuatu. Sedangkan 

realitas berarti peristiwa, keadaan, atau pun benda. Jadi konstruksi realitas pada 

prinsipnya merupakan suatu upaya untuk menceritakan peristiwa, keadaan, atau pun 

benda (Sumadiria, 2005: 73). 

Dalam kehidupan masyarakat, konstruksi realitas banyak berhubungan 

dengan profesi wartawan. Pekerjaan utama dari seorang wartawan adalah 

mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak. Dengan demikian mereka selalu 

terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang 

dikumpulkannya kedalam sebuah laporan jurnalistik yaitu berita (news), karangan 

khas (feature), atau pun gabungan keduanya (news feature) (Sobur, 2006: 88).  

Konstruksi realitas yang terjadi dalam media massa yaitu dengan pengaturan 

bahasa. Di dalam media cetak, bahasa diwujudkan dalam bentuk tertulis baik 

berbentuk kata, angka, gambar, atau pun grafis. Pemilihan kata, penggunaan bahasa-

bahasa tertentu, atau pun penampilan gambar merupakan bagian dari proses 

kontruksi tersebut. Bahasa merupakan bahan baku suatu media massa dalam 

memproduksi berita. 

Namun, dalam media massa bahasa tidak sekedar dimaknai sebagai alat 

komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi atau opini. Bahasa juga bukan 

sekedar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan 
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gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan pada publik (Sobur, 2006: 89). 

Bahkan menurut Hamad (2001:57) bahasa bukan saja mampu untuk menceritakan 

realitas, tetapi sekaligus menciptakan realitas. Yaitu dengan penggunaan bahasa-

bahasa tertentu, pilihan kata dan juga cara penyajian realitas yang kemudian 

berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. Berikut hubungan antara bahasa 

dan realitas yang digambarkan Christian dalam Ibnu Hamad, 2004:13. 

 

 

  

 

 

 Skema I.1 

 Hubungan antara Bahasa dan Realitas 

 

Dalam menyajikan suatu realitas, menurut Denis McQuail terdapat enam 

kemungkinan yang dapat dilakukan oleh media (Syahputra, 2006: 73-74): 

1. Sebagai jendela (a window). Media membuka cakrawala dan menyajikan realitas 

dalam berita yang apa adanya. 

2. Sebagai cermin (a mirror). Media merupakan pantulan dari berbagai peristiwa 

(realitas). 

3. Sebagai filter atau penjaga gawang (a filter or gatekeeper). Media menyeleksi 

realitas sebelum disajikan pada khalayak. Realitas disajikan tidak utuh lagi. 

4. Sebagai penunjuk arah, pembimbing atau penterjemah (a signpost, guide or 

interpreter). Media mengkonstruksi realitas sesuai dengan kebutuhan khalayak. 

( Hamad, 2004) 

 

Realitas 

menciptakan 

Bahasa 

Menciptakan 

Tercipta 

Realitas 

Budaya 
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5. Sebagai forum atau kesepakatan bersama (a forum or platform). Media 

menjadikan realitas sebagai bahan diskusi. Untuk sampai pada tingkat realitas 

inter-subyektif, realitas diangkat menjadi bahan perdebatan. 

6. Sebagai tabir atau penghalang (a screen or barrier). Media memisahkan 

khalayak dari realitas sebenarnya. 

E.2.3 Berita sebagai Hasil Konstruksi Realitas 

Tugas dari media massa tidak lain adalah menceritakan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa tersebut disajikan dengan menggunakan 

bahasa jurnalistik yang kemudian dikenal dengan berita. Sebuah berita pada 

hakikatnya merupakan hasil interaksi dari seorang wartawan dengan fakta. Dalam 

proses penceritaan suatu peristiwa, seorang wartawan dimungkinkan mempunyai 

pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat sebuah peristiwa. Sehingga 

sebuah fakta tidak disajikan begitu saja sebagai sebuah berita. Melainkan terjadi 

proses interaksi dan dialektika antara fakta dan pandangan seorang wartawan 

(Eriyanto, 2009: 17). 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sesungguhnya isi media adalah 

hasil dari seorang wartawan mengkonstuksikan berbagai realitas yang diamatinya. 

Seperti yang disebutkan oleh Hamad (2009), bahwa pembuatan sebuah berita 

sebenarnya merupakan hasil dari penyusunan realitas-realitas sehingga membentuk 

sebuah cerita atau pun wacana yang bermakna. Proses penyusunan berita 

digambarkan oleh Berger dan Luckman dalam Bagan Alur Proses Konstruksi 

Realitas seperti berikut: 
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Skema I.2 

Bagan Alur Proses Konstruksi Realitas 

 

Secara global, bagan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Lahirnya suatu 

wacana, teks atau berita (6) senantiasa dimulai dengan adanya suatu realitas atau 

fakta (1). Proses konstruksi realitas (5) hingga membentuk makna dan citra tertentu 

(7), pertama-tama tergantung pada faktor sistem sosial, politik dan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat (3). Proses pembuatan berita tersebut juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor eksternal dan internal media (2) serta perangkat pembuatan 

wacananya sendiri (4). Jadi jelas bahwa berita merupakan hasil konstruksi realitas 

dari suatu media massa (Hamad, 2004: 4-6). 

 

Alat untuk 

Mengkonstruksi 

Realitas: 

 

Strategi framing, 

Agenda Seting, 

Fungsi Bahasa 

(4) 

 

Realitas atau Fakta dalam bentuk peristiwa, keadaan, orang dan benda (1) 

 

Sistem Sosial, Politik 

dan Hukum yang 

berlaku (3) 

 

Pengaruh Faktor 

Internal dan 

Eksternal Media: 

Ideologi, 

Personality, 

Politik, 

Ekonomi, Sosial,  

dan Budaya (2) 

PROSES 

KONSTRUKSI 

REALITAS (5) 

Wacana 

Teks/Dokumen (6) 

 Makna dan Citra Realitas 

 Motivasi Pembuat 

 Publik Opini 

 Hubungan Sosial        (7) 
(Syahputra, 2006) 
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E.2.4 Objektifitas Berita 

Objektifitas adalah salah satu faktor yang paling dituntut dari adanya berita. 

Bahkan seorang reporter jika ingin menghasilkan karya yang bermutu dan 

terpercaya, setidaknya ia harus dapat menjaga netralitas, harus objektif, dan tidak 

memihak dalam menulis berita. Objektifitas disini artinya berita yang disajikan harus 

selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, dan bebas dari prasangka 

(Kusumaningrat, 2007: 54). 

Objektifitas merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh 

surat kabar dalam menjalankan profesionalisme jurnalistiknya. Setiap berita yang 

disuguhkan harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak 

mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat 

menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang 

disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya (Sumadiria, 2005: 38). 

Denis McQuail menjelaskan bahwa terdapat komponen-komponen utama 

objektifitas berita seperti yang terlihat pada gambar berikut: 
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(Fransiska, 2009) 

Skema I.3 

Skema Kerangka Objektifitas 

 

 

Objektifitas pemberitaan adalah penyajian berita yang benar, tidak berpihak 

dan berimbang. Indikator yang digunakan untuk objek pemberitaan itu adalah: 

(Siahaan dalam Fransiska, 2009) 

1. Dimensi Kebenaran (Truth) 

Yaitu, tingkatan sejauh mana fakta yang disajikan benar dan bisa 

diandalkan/reliabel. Dimensi truth meliputi: 

1.1 Sikap fakta (factualness), adalah sifat fakta bahan baku berita, yang terdiri 

dari dua kategori. 

a. Fakta Sosiologis adalah pemberitaan yang bahan bakunya berupa 

peristiwa, kejadian nyata atau faktual. 

Objektifitas 

Dimensi Kognitif 

Faktualitas 

Ketidak berpihakan 

Dimensi Evaluatif 

Kebenaran 

Presentasi 

Relevansi Seleksi 

Standar Jurnalisme 

Faktualitas 

Akurasi 

Fakta Psikologis 

Fakta Sosiologis 

Mengkonfirmasi 

dan Menguji 

Signifikan 

Besarnya (Ukuran) 

Keterkenalan 

Ketepatan Waktu 

Kedekatan 

Keseimbangan 

Netralitas 

Bukan Penilaian 

Bukan yang 

menggemparkan 

Percampuran opini dan fakta 

Kesesuaian Judul dan Isi 

Dramatisasi 

Sama Proporsional 

Nilai Imbang 

Mencakup dua 

belah pihak 

Evaluasi sisi positif 

dan negatif 



16 

 

b. Fakta Psikologis adalah berita yang bahan bakunya berupa interpretasi 

subjektif (pernyataan/opini) terhadap fakta kejadian/gagasan. 

1.2 Akurasi adalah kecermatan atau ketepatan fakta yang diberitakan. Indikator 

yang digunakan adalah check and recheck, yakni mengkonfirmasi atau 

menguji kebenaran dan ketepatan fakta sebagai subjek, objek, atau saksi 

berita sebelum disajikan. 

2. Relevansi (Relevance) 

Merupakan tingkatan sejauh mana aspek-aspek fakta yang diberitakan dengan 

standar jurnalistik. Relevansi dengan standar jurnalistik adalah relevansi aspek-

aspek dalam berita dengan indikator kelayakan berita (newsworthiness), yaitu: 

penting (significance), besarnya (magnitude), keterkenalan (prominence), 

ketepatan waktu (timelines), dan kedekatan (proximity) pada geografis maupun 

psikologis.  

a. Penting (significance) adalah fakta yang mempengaruhi orang banyak atau 

berakibat terhadap kehidupan khalayak pembaca. 

b. Besarnya (magnitude) adalah besaran fakta yang berkaitan dengan angka-

angka yang berarti, atau fakta yang berakibat bisa dijumlahkan dalam angka 

yang menarik bagi pembaca. 

c. Keterkenalan (prominence) adalah keterkenalan fakta atau tokoh. 

d. Ketepatan Waktu (timelines) adalah fakta yang baru saja terjadi atau 

diungkap. 

e. Kedekatan (proximity) geografis adalah fakta kejadian yang lokasinya dekat 

dengan tempat tinggal mayoritas khalayak pembaca. 
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f. Kedekatan (proximity) psikologis adalah fakta kejadian yang memiliki 

kedekatan emosional dengan mayoritas khalayak pembaca. 

3. Ketidak berpihakan (Impartiality) 

Ketidak berpihakan adalah tingkatan sejauh mana fakta-fakta yang disajikan 

bersifat netral dan berimbang. Tingkatan sejauh mana evaluasi subjektifitas 

(penilaian, interpretasi, dan opini pribadi) wartawan tidak terlibat dalam 

memproses fakta menjadi berita. Indikator yang digunakan adalah: 

3.1 Netralitas yaitu tingkatan sejauh mana sikap tidak memihak wartawan dalam 

menyajikan berita. Netralitas diukur dengan indikator: 

a. Pencampuran opini dengan fakta adalah opini/pendapat pribadi wartawan 

masuk ke dalam berita yang disajikan. 

b. Kesesuaian judul dengan isi adalah kesesuaian substansi judul berita 

dengan isi atau tubuh berita. 

c. Dramatisasi adalah penyajian fakta secara tidak proporsional sehingga 

memunculkan kesan berlebihan (menimbulkan kesan ngeri, kesal, 

jengkel, senang, simpati, antipati, dan sejenisnya). 

3.2 Keseimbangan (balance) dalam penyajian aspek-aspek evaluatif (pendapat, 

komentar, penafsiran fakta oleh pihak-pihak tertentu) dalam pemberitaan. 

Keseimbangan diukur dengan indikator: 

a. Mencakup dua belah pihak (cover both sides) adalah menyajikan dua 

atau lebih gagasan/tokoh atau pihak-pihak yang berlawanan secara 

bersamaan dan proporsional. 
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b. Nilai Imbang (even handed-evaluation) adalah menyajikan evaluasi dua 

sisi (aspek negatif dan positif) terhadap fakta maupun pihak-pihak yang 

menjadi berita secara bersamaan dan proporsional.  

Meskipun objektifitas menjadi suatu keharusan bagi media massa dalam 

menyajikan berita, akan tetapi untuk bersikap objektif 100% sangat sulit, ada banyak 

faktor yang mempengaruhi kenapa suatu berita menjadi subjektif. Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Reese (1993) menyebutkan berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi isi media, dalam hal objektifitasnya. 

 

 

 

 

 

 

(Sobur, 2006: 138) 

Skema I.4 

Model Hirarki Pengaruh ”Shoemaker & Reese” 

 

1. Pengaruh individu-individu pekerja media. Diantaranya adalah karakteristik 

pekerja komunikasi, latar belakang personal dan profesional. 

2. Pengaruh rutinitas media. Apa yang dihasilkan oleh media massa dipengaruhi 

oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh komunikator, termasuk 

tenggat (deadline) dan rintangan waktu yang lain, keterbatasan tempat (space), 

struktur piramida terbalik dalam penulisan berita dan kepercayaan reporter pada 

sumber-sumber resmi dalam berita yang dihasilkan. 

Tingkat ideologis 

Tingkat ekstramedia 

Tingkat organisasi 

Tingkat rutinitas media 

Tingkat individual 
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3. Pengaruh organisasional. Salah satu tujuan yang penting dari media adalah 

mencari keuntungan materiil. Tujuan-tujuan dari media akan berpengaruh pada 

isi yang dihasilkan. 

4. Pengaruh dari luar organisasi media. Pengaruh ini meliputi lobi dari kelompok 

kepentingan terhadap isi media, dan pemerintah yang memuat peraturan-

peraturan di bidang pers. 

5. Pengaruh ideologi. Ideologi merupakan sebuah pengaruh yang paling 

menyeluruh dari semua pengaruh. Ideologi disini diartikan sebagai mekanisme 

simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang mempersatukan di dalam 

masyarakat. 

E.3 Berita 

E.3.1 Definisi Berita 

Berita menurut Kamus Internasional Baru Grolier Webster (The New Grolier 

Webster International Dictionary) adalah (1) Informasi hangat tentang sesuatu yang 

telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya; (2) Berita 

adalah informasi seperti yang disajikan oleh media semisal surat kabar, radio, atau 

televisi; (3) Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media 

merupakan subjek yang layak untuk diberitakan (Kusumaningrat, 2007: 39). 

Definisi lainnya seperti yang dikemukakan oleh Dja’far H.Assegaf, berita 

merupakan laporan tentang fakta atau ide yang termasa dan dipilih oleh staf redaksi 

suatu harian untuk disiarkan, yang kemudian dapat menarik perhatian pembaca. 

Entah karena luar biasa, karena penting dari akibatnya, atau karena mencakup segi-

segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan (Djuroto, 2004: 47). 
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Haris Sumadirta dalam bukunya Jurnalistik Indonesia mengartikan berita 

sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan 

atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, 

radio, televisi, atau media online internet. (2005: 65) 

Dari semua pengertian diatas jika kita sederhanakan akan kita peroleh 

definisi, yaitu bahwa berita merupakan suatu informasi tentang fakta dan opini yang 

dimuat dalam media massa dan menarik perhatian orang. 

E.3.2 Nilai Berita 

Tidak semua informasi tentang suatu kejadian pantas untuk diberitakan 

sebuah media. Kejadian seperti pertengkaran suami istri atau pun pekerjaan seorang 

guru dalam membimbing muridnya merupakan contoh-contoh dari berita yang tidak 

perlu dilaporkan ke masyarakat. Karena, hal-hal tersebut disamping merupakan 

peristiwa rutin yang dapat dijumpai setiap hari, peristiwa ini juga tidak memiliki nilai 

berita. 

Terdapat kriteria-kriteria untuk sebuah peristiwa yang memiliki elemen nilai 

berita. Elemen tersebut adalah: Kesegeraan (immediacy), Kedekatan (proximity), 

Konsekuensi (consequence), Konflik (conflict), Tidak biasa (oddity), Seks (sex), 

Kesedihan (emotion), Keterkenalan (prominence), Ketegangan (suspense), dan 

Kemajuan (progress). (Santana, 2005: 18-20) 

1. Kesegeraan (immediacy) 

Immediacy atau biasa didefinisikan dengan kesegeraan informasi untuk 

dilaporkan. Berita haruslah sebuah peristiwa yang baru saja terjadi. Bila 

peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, hal itu dinamakan 
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sebagai sejarah. Dalam hal ini unsur waktu menjadi hal yang penting untuk 

sebuah berita. 

2. Kedekatan (proximity) 

Proximity dapat diartikan dengan kedekatan pembaca terhadap sebuah berita. 

Kedekatan tersebut adalah yang berhubungan dengan kehidupan pembaca, 

seperti keluarga, kawan, tempat tinggal, atau pun tempat-tempat yang mereka 

kenali. 

3. Konsekuensi (consequence) 

Berita yang mengandung nilai konsekuensi merupakan berita yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari pembaca dan mengandung dampak yang harus 

mereka hadapi. Contoh sebuah berita kenaikan harga BBM selalu menjadi 

perhatian masyarakat karena konsekuensinya yang akan mereka rasakan. 

4. Konflik (conflict)  

Peristiwa perang, demonstrasi, kriminal, perseteruan antar perorangan, 

perseteruan antar kelompok, bahkan perseteruan antar negara merupakan berita-

berita yang mengandung konflik. Peristiwa yang mengandung pertentangan 

selalu menjadi perhatian masyarakat, karena di dalamnya terkandung unsur 

konflik dan drama. 

5. Tidak biasa (oddity) 

Oddity berarti sesuatu yang tidak biasa. Sebuah peristiwa yang tidak lazim dan 

aneh memiliki daya tarik tersendiri dan akan diperhatikan segera oleh 

masyarakat. Contoh; kelahiran bayi kembar lima, seorang pedagang kaki lima 

yang mencalonkan diri menjadi bupati, dan sebagainya. 
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6. Seks (sex) 

Sex biasa menjadi sebuah elemen penting dalam pemberitaan. Juga sering kali 

digunakan untuk menjadi elemen tambahan suatu pemberitaan tertentu, seperti 

kriminalitas dan selebritas. 

7. Kesedihan (emotion) 

Emotion atau yang biasa disebut sebagai elemen perhatian manusia (human 

interest). Elemen ini banyak berhubungan dengan kisah-kisah kesedihan, haru, 

kemarahan, ambisi, cinta, kebahagiaan, kebencian atau pun humor. 

8. Keterkenalan (prominence) 

Elemen ini merupakan elemen yang berhubungan dengan keterkenalan suatu 

tempat, peristiwa, bahkan seseorang. Biasa diistilahkan dengan ”names make 

news” atau nama membuat berita. 

9. Ketegangan (suspense) 

Peristiwa yang berhubungan dengan ketegangan selalu ditunggu masyarakat. 

Namun, elemen ketegangan ini tidak terkait dengan paparan kisah yang berujung 

pada klimaks kemisterian. Kejelasan fakta harus menjadi suatu yang penting 

untuk diberitakan kepada masyarakat. Semisal, fakta tentang kejelasan berita 

seputar ”Mafia Hukum” tentu akan selalu dinanti masyarakat. 

10. Kemajuan (progress) 

Elemen yang berhubungan dengan kemajuan atau pun perkembangan akan 

menarik bagi masyarakat. Contoh; kesudahan dari konflik umat beragama di 

Temanggung, apa yang akan selanjutnya terjadi dari peristiwa tersebut. 
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E.3.3 Unsur Kelayakan Berita 

Kusumaningrat menjelaskan dalam bukunya Jurnalistik Teori dan Praktik 

(2007: 48-57) bahwa unsur kelayakan berita memiliki tujuh sifat istimewa; yaitu 

akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif, ringkas, jelas, dan hangat. 

1. Berita harus Akurat 

Akurat disini berarti berita yang disajikan oleh seorang wartawan haruslah benar 

berdasar fakta-fakta yang didengar dan dilihatnya. Mulai dari ejaan nama, angka, 

tanggal dan usia. Tidak hanya itu, akurat juga berarti benar dalam memberikan 

kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai oleh 

penyajian detail-detail fakta dan oleh tekanan yang diberikan pada fakta-

faktanya. 

2. Berita harus Lengkap, Adil dan Berimbang 

Suatu berita harus disajikan secara lengkap, tanpa menambahkan atau pun 

mengurangi fakta-fakta yang ada. Sedangkan yang dimaksud dengan adil dan 

berimbang adalah bahwa seorang wartawan harus melaporkan apa yang 

sesungguhnya terjadi, dengan menampilkan informasi baik dari pihak yang 

mendukung dan juga pihak yang tidak mendukung, baik yang positif dan negatif. 

3. Berita harus Objektif 

Objektif berarti berita yang dibuat selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, 

bebas dari prasangka. Termasuk juga keharusan wartawan menulis dalam 

konteks peristiwa secara keseluruhan, tidak dipotong-potong oleh 

kecenderungan subjektif. 
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4. Berita harus Ringkas dan Jelas 

Penulisan berita yang efektif haruslah dapat dicerna dengan cepat. Ini berati 

tulisan yang digunakan harus ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus 

tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu. 

5. Berita harus Hangat 

Berita dalam bahasa inggris berarti News. Kata News sendiri menunjukkan 

adanya unsur waktu, yaitu apa yang baru. Isi berita yang diberitakan suatu media 

haruslah berisi laporan-laporan peristiwa hari ini, atau paling lama tadi malam 

dan kemarin.  

E.3.4 Konsep Berita 

George Fox Mott menjelaskan setidaknya terdapat delapan konsep berita: 

(Sumadirta, 2005: 72-79) 

1. Berita sebagai Laporan Tercepat (news as timely report) 

Semakin cepat sebuah peristiwa disiarkan, tentu akan lebih baik. Akan tetapi 

prinsip kecepatan ini harus diimbangi dengan kelengkapan dan ketelitian, 

kecermatan dan ketepetan. Sehingga berita apa pun yang dilaporkan tetap 

faktual, benar dan akurat, dan tidak membingungkan khalayak pembaca. 

2. Berita sebagai Rekaman (news as record) 

Karakter auditif sebagai satu-satunya wujud produk radio memungkinkan untuk 

menyiarkan informasi melalui dokumentasi berupa rekaman suara dari sebuah 

peristiwa. Dokumentasi tersebut disajikan dalam berita dengan menyisipkan 

rekaman suara nara sumber dan peristiwa, atau penyiaran proses peristiwa detik 

demi detik secara utuh melalui reportase dan siaran langsung sebagai rekaman 

gambaran peristiwa.  
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Rekaman tidak hanya radio, surat kabar pun juga memiliki sebuah rekaman. 

Rekaman surat kabar dinyatakan dalam bentuk tulisan dan laporan, foto dan 

gambar yang disusun secara dalam untaian kata. 

3. Berita sebagai Fakta Objektif (news as objective facts) 

Berita adalah laporan fakta secara apa adanya, dan bukan laporan tentang fakta 

yang seharusnya. Keobjektifan fakta menjadi hal yang penting untuk sebuah 

berita tanpa ditambah-tambah sebuah opini, atau pun keberpihakan kepada 

sebuah peristiwa. 

4. Berita sebagai Interpretasi (news as interpretation) 

Tidak semua berita dapat berbicara sendiri. Sering terjadi berita yang diliput dan 

dilaporkan media, hanya serpihan-serpihan fakta yang belum berbicara. Tugas 

dari media adalah membuat berita yang seolah membisu itu mampu untuk 

berbicara sendiri kepada khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa dalam 

bahasa yang mudah dimengerti, enak dibaca dan mudah dicerna. Oleh karena 

itu, redaksi menyajikan analisis berita, menyelenggarakan wawancara dengan 

para ahli, menggelar diskusi, dan memberikan interpretasi terhadap berbagai 

fenomena dan fakta yang muncul antara lain melalui artikel dan tajuk rencana. 

5. Berita sebagai Sensasi (news as sensation)   

Berita dalam media massa dapat dipahami dengan sensasi, dimaknai sebagai 

persepsi, tetapi juga bisa benar-benar sebagai infomasi. Selama ini media massa 

kerap dipandang lebih banyak menciptakan sensasi yang merupakan bagian dari 

persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkannya. 
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6. Berita sebagai Minat Insani (news as human interest) 

Dengan peristiwa-peristiwa yang membuat hati dan perasaan luluh lantak, media 

massa bermaksud membangkitkan atensi serta motivasi masyarakat untuk tetap 

bersatu, bersaudara serta saling berkomunikasi dan mencintai. 

7. Berita sebagai Ramalan (news as prediction) 

Berita sesungguhnya tidak sekedar melaporkan sebuah peristiwa dengan kasat 

mata. Berita juga mengisyaratkan perbuatan atau keadaan dari sebuah peristiwa. 

Berita sanggup memberikan interpretasi, prediksi dan konklusi. 

8. Berita sebagai Gambar (news as picture) 

Dalam dunia jurnalistik dikenal aksioma: satu gambar seribu kata (one picture 

one thousand word). Jadi betap dahsyatnya efek dari sebuah gambar dibanding 

dengan kata-kata. Gambar, foto, dan karikatur merupakan pesan yang hidup 

sekaligus menghidupkan deskripsi verbal. Karena itu, surat kabar dan majalah 

hanya akan menjadi lembaran-lembaran mati yang membosankan jika tanpa 

kehadiran foto dan gambar. 

E.4 Framing 

E.4.1 Analisis Framing 

Analisis framing merupakan salah satu metode terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan tentang framing 

ini pertama kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1995. Awal mulanya, frame 

dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan 

kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Kemudian terus berkembang, 

dan saat ini dalam ranah komunikasi digunakan untuk menggambarkan proses 
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penseleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media (Sobur, 

2006: 162). 

Ada beberapa definisi dari framing. William A.Gamson (dalam Eriyanto, 

2009) menjelaskan bahwa framing merupakan cara bercerita atau gagasan ide-ide 

yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk 

dalam sebuah kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau struktur 

pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan 

yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. 

David E.Snow dan Robert Benford menyatakan bahwa framing merupakan 

pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. Frame 

mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 

anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu. Sedangkan Pan 

dan Kosicki mengartikan framing sebagai strategi konstruksi dan memproses berita. 

Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan 

peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dari konvensi pembentukan berita 

(Eriyanto, 2009:68). 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa inti dari 

framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara 

pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. 

Cara pandang tersebut yang akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana 

yang ditonjolkan dan dihubungkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut 

(Eriyanto, 2009: 68) 
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Terdapat dua aspek dalam framing. Pertama, memiliki fakta/realitas. Proses 

ini didasarkan atas asumsi, bahwa wartawan tidak mungkin melihat peristiwa tanpa 

perspektif. Dalam pemilihan fakta ini akan selalu terdapat dua kemungkinan; apa 

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

harus ditekankan? Bagian mana yang harus diberitakan dan yang tidak perlu 

diberitakan?. Penekanan aspek-aspek tersebut dilakukan dengan memilih angel 

tertentu, fakta tertentu, melupakan fakta yang lain, memberitakan aspek tertentu dan 

melupakan aspek lainnya. Intinya adalah peristiwa dari sisi tertentu. 

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta 

yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan tersebut dijelaskan oleh kata, 

kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan foto, gambar dan sebagainya. Elemen 

fakta ini berhubungan dengan penonjolan realitas. Pemakaian kata, kalimat atau foto 

merupakan implikasi dari memilih aspek tertetu dari realitas (Eriyanto,2009: 69-71). 

E.4.2 Teknik Framing 

Menurut Entman (dalam Sobur, 2006), framing dalam berita dapat dilakukan 

dengan empat cara. Pertama, pada identifikasi masalah, yaitu peristiwa dilihat 

sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa. Kedua, pada identifikasi 

penyebab masalah, yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah. Ketiga, pada 

evaluasi moral, yaitu penilaian atas penyebab masalah. Keempat, saran 

penanggulangan masalah, yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan                 

kadang kala memprediksikan hasilnya. Lebih jelasnya, keempat cara tersebut dapat 

dilihat dalam skema dan tabel berikut: 
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(Sobur, 2009 : 173) 

Skema I.5 

Skema Framing Robert Entman 

 

Tabel I.1 

Tabel Framing Robert Entman 

  

Identifikasi Masalah 

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? 

Atau sebagai masalah apa? 

Penyebab Masalah 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang 

dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa 

(aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?  

Evaluasi Moral 

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 

melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? 

Penanggulangan 

Masalah 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah? 

 

(Eryanto, 2009: 188-189) 

Teknik Framing 

Identifikasi Masalah 

Peristiwa Dilihat sebagai 

Apa 

 
Penyebab Masalah 

Siapa Penyebab Masalah 

 

Penanggulangan Masalah 

Saran Penanggulangan 

Masalah 

 
Evaluasi Moral 

Penilaian atas Penyebab 

Masalah 
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Konsep framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas bagaimana 

peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Identifikasi masalah adalah 

elemen yang pertama kali dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini menekankan 

bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Jika terjadi pemahaman yang berbeda 

tentu akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda. 

Penyebab masalah merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang 

dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what) 

juga bisa berarti siapa (who) yang menjadi sumber masalah dari peristiwa tersebut. 

Evaluasi moral adalah elemen yang dipakai untuk membenarkan atau 

memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah 

sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah 

argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip 

berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. 

Penanggulangan masalah dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh 

wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian 

tersebut sangat bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang 

dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2009: 189-191). 

E.4.3 Model Framing 

Model framing yang saat ini sering digunakan sebagai metode untuk melihat 

upaya media mengemas berita adalah model Zhondang Pan dan M. Kosicki. Model 

ini merupakan modifikasi dari dimensi operasional analisis wacana. 

Model framing dari Pan dan Kosicki merupakan model yang saat ini paling 

populer dan banyak dipakai. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai 

frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame adalah suatu ide yang 
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dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kedalam teks secara 

keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai 

suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. 

Menurut Pan dan Kosicki terdapat empat dimensi struktural teks berita yang 

digunakan sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris (Sobur, 

2006:175). 

1. Sintaksis 

Dalam pengertian umum berarti susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam 

wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita 

(Judul, lead, latar informasi, sumber, dan penutup) dalam satu kesatuan teks 

berita secara keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk yang tetap dan 

teratur sehingga membentuk skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta 

hendak disusun (Eriyanto, 2009:257).  

Struktur ini berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa 

(pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) ke dalam bentuk 

susunan kisah berita (Sobur, 2006:175). 

2. Skrip 

Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal tersebut disebabkan 

karena ada dua hal. Pertama, banyak laporan berita yang berusaha menunjukkan 

hubungan, peristiwa yang ditulis merupakan kelanjutan dari peristiwa 

sebelumnya. Kedua, berita umumnya mempunyai orientasi menghubungkan teks 

yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca (Eriyanto, 2009: 260) 

Struktur skrip ini berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan dan 

menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur ini melihat bagaimana 
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strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam 

mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita (Eriyanto, 2009:255). 

3. Tematik 

Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat atau hubungan antar 

kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan (Eriyanto, 2009: 255). 

Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Bagian 

kalimat mana yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke 

dalam teks berita secara keseluruhan (Eriyanto, 2009: 262). 

4. Retoris 

Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke 

dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan 

kata, idiom, grafik dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, 

melainkan juga menekankan arti tertentu kepada pembaca (Eriyanto, 2009:256). 

Struktur retoris digunakan untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan 

pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. 

Struktur retoris dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa 

yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran (Eriyanto, 2009:264). 
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Keempat struktur tersebut digambarkan Pan dan Kosicki ke dalam bentuk 

tabel sebagai berikut:  

Tabel I.2 

Kerangka Framing Pan dan Kosicki  

 

STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Judul, lead, latar informasi, 

kutipan, sumber, pernyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W + 1H 

TEMATIK 

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. Detail 

4. Maksud kalimat, 

hubungan 

5. Nominalisasi antarkalimat 

6. Koherensi 

7. Bentuk kalimat 

8. Kata ganti 

Paragraf, Proposisi 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

9. Leksikon 

10. Grafis 

11. Metafora 

12. Pengandaian 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

(Sobur, 2006:176) 
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F. Metode Penelitian 

F.1 Definisi Konseptual 

1. Konstruksi 

Konstruksi adalah setiap upaya untuk menceritakan  sesuatu (peristiwa, 

keadaan, atau pun benda). Dalam kehidupan masyarakat, proses konstruksi 

banyak berhubungan dengan profesi seorang wartawan. Yang tidak lain 

adalah menceritakan hasil reportasenya kepada masyarakat (Sumadiria, 

2005:73). 

2. Media Cetak 

Media cetak merupakan media massa yang dalam wujudnya adalah cetak 

(print media). Media cetak secara garis besar terbagi menjadi tiga, yaitu; surat 

kabar, tabloid, dan majalah. 

3. Berita 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, 

menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media 

berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet 

(Sumadirta, 2005:65). 

4. Rencana Kenaikan Gaji Presiden 

Perkataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan rapat 

pimpinan TNI dan Polri terkait masalah gajinya pada tanggal 21 Januari 2011 

lalu, mendapat respon yang cepat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Agus 

Martowardojo. Menkeu berencana segera akan menaikkan gaji presiden yang 

selama ini tidak pernah naik dalam jangka 6-7 tahun. Menkeu menjelaskan 

bahwa kenaikan tersebut dilakukan sebagai basis penyesuaian gaji dari sekitar 
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8.000 penyelenggara negara dibawahnya. Penyataan Menkeu seputar rencana 

kenaikan gaji Presiden ini akhirnya menjadi sebuah pro kontra dalam 

masyarakat. Banyak kalangan yang menganggap, kenaikan memang sudah 

sepantasnya dilakukan terkait kinerja Presiden SBY yang telah mencapai 

kurun waktu 6-7 tahun. Namun tidak sedikit yang menolak dengan tegas 

terkait rencana tersebut, karena masih banyak masyarakat miskin di negara ini 

yang tidak mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Hingga 

tercetuslah gerakan “Koin untuk Presiden” sebagai bahan kritik terhadap 

rencana kenaikan gaji tersebut. 

F.2 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing untuk melihat 

bagaimana realitas dibentuk dan dibingkai oleh media. Aspek utamanya adalah, 

pertama, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai. Hal tersebut berhubungan dengan 

bagian mana yang diliput dan bagian mana yang tidak diliput. Kedua, bagaimana 

fakta tersebut ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat dan 

gambar untuk mendukung gagasan. Dengan menggunakan analisis framing ini dapat 

dianalisis bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai 

oleh media. 

F.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hal 

tersebut karena pada dasarnya framing adalah metode yang digunakan untuk melihat 

cara bercerita media atas peristiwa. Dengan kata lain yaitu bagaimana cara media 

memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. 
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Metode semacam ini tentu saja berusaha mengerti dan menafsirkan makna dari suatu 

teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai peristiwa.  

Menurut Moleong dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, metode 

penelitian deskriptif dapat diamati dari adanya data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya penerapan 

kualitatif. Selain data yang dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang telah diteliti. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang diamati. (2000:6). 

F.4 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah dua surat kabar harian Media Indonesia 

dan Republika edisi 22-28 Januari 2011 dengan kajian yang diteliti yaitu berita 

seputar rencana kenaikan gaji presiden. Periode penelitian dimulai dari berita seputar 

pernyataan Presiden tentang gajinya yang tidak pernah naik dalam kurun waktu 6-7 

tahun selama menjabat, sampai rencana dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo 

yang akan menaikkan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

F.5 Unit Analisis 

 Unit analisis yang diamati dalam penelitian ini, adalah seluruh aspek yang 

terdapat dalam berita rencana kenaikan gaji Presiden pada surat kabar Media 

Indonesia dan Republika edisi 22-28 Januari 2011. Meliputi; headline, lead, latar 

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

paragraf, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat, kata, idiom, gambar/foto, dan 

grafik, yang mengacu pada model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. 
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F.6 Objek Penelitian 

 Objek Penelitian ini adalah berita dari surat kabar Media Indonesia dan 

Republika seputar rencana kenaikan gaji Presiden edisi 22-28 Januari 2011. 

Tabel I.3 

Objek Penelitian 

 

Tanggal 
Judul Berita 

Media Indonesia Republika 

22 Januari 2011 

 Curhat Presiden 

 Pemimpin Harus Memberi 

Motivasi 

Lagi-Lagi Curhat Gaji 

23 Januari 2011 
Negarawan Pantang Bicarakan 

Gajinya 
Ikrar: Tak Pantas Curhat Gaji 

24 Januari 2011 Istana Gusar Sebutan Curhat 
Menteri Ramai-Ramai 

Klarifikasi Gaji SBY 

25 Januari 2011 

 Curhatan SBY Lemahkan 

Motivasi Bangsa 

 Rakyat Setuju Gaji Presiden 

Jadi Rp1 Triliun 

__ 

26 Januari 2011 Gaji Presiden akan Naik SBY Menghadapi Gerakan Koin 

27 Januari 2011 
Penaikan Gaji Presiden Lukai 

Hati Rakyat 

 Kenaikan Gaji Cacat Hukum 

 Pemerintah Gerah atas Koin 

SBY 

28 Januari 2011 
Menkeu Berlebihan Naikkan 

Gaji Presiden 
__ 
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F.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan dua cara, yaitu: 

a. Data Primer dengan cara mendokumentasikan berita-berita terkait rencana 

kenaikan gaji presiden dalam kurun waktu 22-28 Januari 2011 pada surat kabar 

Media Indonesia dan Republika. 

b. Data Sekunder diperoleh dari kepustakaan yang ada, baik buku, literatur, data 

pendukung dari internet seperti artikel dan profil dari kedua media tersebut. 

F.8  Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Analisis framing ini menjadi pilihan peneliti karena merupakan model analisis yang 

terlengkap elemennya dalam membedah suatu berita. Mulai dari makrostruktural 

(bagaimana peristiwa dipahami oleh media), mikrostruktural (bagian atau sisi mana 

dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan atau pun dilupakan), dan retoris (bagian 

fakta yang ditekankan).  

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Sintaksis: Cara wartawan menyusun fakta 

Sintaksis dalam pengertian umum berarti susunan kata atau frase dalam kalimat. 

Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pengertian pada susunan dari bagian 

berita, yaitu headline, lead, latar informasi, sumber, dan penutup dalam satu 

kesatuan teks berita secara keseluruhan. 
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a. Judul merupakan aspek sintaksis dari wacana berita dengan tingkat 

kemenonjolan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. 

Headline atau judul digunakan untuk mengetahui bagaimana 

mengkonstruksikan suatu isu dengan menekankan suatu makna tertentu. 

b. Lead umumnya memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan 

perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. 

c. Latar informasi merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna 

yang ingin ditampilkan wartawan. Latar digunakan untuk menentukan kearah 

mana pandangan khalayak hendak dibawa. 

d. Sumber, dalam penulisan berita dimaksudkan untuk membangun objektifitas. 

Juga merupakan bagian berita yang menekankan bahwa apa yang ditulis oleh 

wartawan bukan pendapat wartawan semata. 

e. Penutup merupakan bagian terakhir dari suatu berita. 

2. Skrip: Cara wartawan mengisahkan berita 

Laporan berita sering disusun sebagai sebuah cerita dengan menggunakan pola 

5W+1H, who, what, when, where, why, dan  how. Pola tersebut memang tidak 

selalu dapat dijumpai dalam setiap berita, akan tetapi yang diharapkan diambil 

wartawan untuk di laporkan. Unsur kelengkapan berita tersebut menjadi penanda 

framing yang penting. Skrip ini merupakan salah satu strategi wartawan dalam 

mengkonstruksi berita, bagaimana suatu peristiwa ditonjolkan atau pun 

dilupakan.  

3. Tematik: Cara wartawan menulis fakta 

Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa tersebut diungkapkan 

atau dibuat oleh wartawan. Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari 
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perangkat tematik. Diantaranya adalah detail berita, bentuk kalimat, kata ganti 

dan koherensi. Koherensi merupakan pertalian atau jalinan antar kata, proposisi 

atau kalimat. Dua buah kata atau kalimat yang berbeda dapat dihubungkan 

dengan menggunakan koherensi. 

4. Retoris: Cara wartawan menekankan fakta 

Struktur retoris dalam wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata 

yang dipilih wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Beberapa 

elemen retoris yang sering dipakai wartawan: 

a. Leksikon yaitu pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai 

dan menggambarkan peristiwa. Pemilihan kata tidak semata-mata karena 

kebetulan semata, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana 

pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas. 

b. Grafis, biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan 

tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, pemakaian garis bawah, 

huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk didalamnya 

pemakaian caption, raster, grafik, gambar, tabel untuk mendukung arti 

penting suatu pesan. Bagian yang ditonjolkan tersebut menekankan kepada 

khalayak pentingnya bagian tersebut. 

c. Metafora atau perumpamaan. Dalam suatu berita, wartawan tidak hanya 

menyampaikan pesan melalui teks saja, tetapi juga kiasan, ungkapan, dan 

metafora yang dimaksudkan agar sebuah berita tidak membosankan untuk 

dibaca. Tetapi pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama 

untuk mengerti makna suatu teks.  


