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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  New Media  

Dalam perspektif studi media, media online menjadi objek kajian teori 

“media baru” (new media), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke 

konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta 

umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas 

sekitar konten media, juga aspek generasi “real-time”. New Media merujuk pada 

perkembangan teknologi digital, namun new media sendiri tidak serta merta 

berarti media digital. Video, teks, gambar, grafik yang diubah menjadi data-data 

digital berbentuk byte, hanya merujuk pada sisi teknologi multimedia, salah satu 

dari tiga unsur dalam new media, selain ciri interaktif dan intertekstual. Dari segi 

isi (konten) atau sajian informasi, yang disajikan media online secara umum sama 

dengan media cetak seperti koran atau majalah, yakni terdiri dari berita (news), 

artikel opini (views), feature, foto, dan iklan yang dikelompokkan kategori (media 

cetak: rubrik) tertentu, misalnya kategori berita nasional, ekonomi, berita 

olahraga, dan politik. Media online merupakan produk jurnalistik online atau 

cyber journalism yang didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang 

diproduksi dan didistribusikan melalui internet”. Menurut Romli, karakteristik 

sekaligus keunggulan media online dibandingkan media konvensional 

(cetak/elektronik) identik karakteristik jurnalisme online, antara lain: 

1) Multimedia  : dapat memuat atau menyajikan berita/informasi dalam 
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bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara 

bersamaan. 

2) Aktualitas  : berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan  

penyajian. 

3) Cepat  : begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses  

semua orang. 

4) Update   : pembaruan (updating) informasi dapat dilakukan dengan  

cepat baik dari sisi konten maupun redaksional, misalnya 

kesalahan ketik/ejaan. 

5) Kapasitas luas : halaman web bisa menampung naskah sangat panjang. 

6) Fleksibelitas  : pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana  

saja, juga jadwal terbit (update) bisa kapan saja, setiap 

saat. 

7) Luas   : menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. 

8) Interaktif : dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chat room. 

9) Terdokumentasi : informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat  

ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas search. 

10) Hyperlinked : terhubung dengan sumber lain link yang berkaitan dengan  

informasi tersaji.  

Kehadiran new media atau media baru memberikan peluang dalam dunia 

jurnalistik modern. Dengan adanya new media ini dapat dinilai penting untuk 

memahami bagaimana konstruksi yang dilakukan pada berita online. Berita yang 

disajikan dalam bentuk online dapat tersebar kepada khalayak luas hanya dengan 

hitungan detik. Informasi yang ada di internet ini pula dapat menjadi alternatif 

bagi masyarakat untuk mengaksesnya kapan dan dimana saja.  
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2.2  Jurnalisme Online 

Jurnalisme online (Online Journalism) disebut juga cyber journalism. 

Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai “memberitakan 

sebuah peristiwa”(Romli, 2014: 11-12). Jurnalisme online adalah tipe baru 

jurnalisme yang memiliki karakteristik berbeda dengan media konvensional. 

Deuze dikutip dalam (Santana, 2005: 137), bahwa perbedaan jurnalisme online 

dengan media tradisional, terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh 

para wartawan cyber. Online Journalism harus membuat keputusan-keputusan 

mengenai format media yang paling tepat memgungkapkan sebuah kisah tertentu 

dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut 

dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui 

hyperlink” (Santana, 2005: 137).  

Menurut Richard Craig dalam bukunya Online Journalism: Reporting, 

Writing, and Editing for New Media (dalam Santana, 2005: 17-18), yaitu: 

1.  Pembaca dapat menggunakan link untuk menawarkan pengguna dalam 

membaca lebih lanjut pada setiap berita. 

2.  Pembaca dapat memperbarui berita secara langsung dan teratur. 

3.  Informasi di online sangatlah luas. 

4.  Tersedianya penambahan suara, video, dan konten online yang dimiliki 

cetak. 

5.  Dapat menyimpan arsip online dari zaman ke zaman. 

Dalam upaya membuat peristiwa menjadi bermakna bagi khalayak, 

orientasi media bukan hanya pada peristiwa itu sendiri, melainkan juga kepada 
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penerima berita/khalayak. Artinya, ketika membuat berita, wartawan 

memperhitungkan khalayak yang akan membaca berita tersebut. Ketika menulis 

berita tentang suatu peristiwa, wartawan bukan hanya mengkonstruksi bagaimana 

peristiwa harus dipahami. Ketika menulis berita, ia juga harus memperhitungkan 

khalayak yang akan membaca teks berita tersebut. Sehingga ketika berita 

dikonstruksi, bukan hanya peristiwa yang dijelaskan dalam ideologi tertentu, 

melainkan khalayak sebagai pembaca teks berita juga ditempatkan dalam ideologi 

tersebut (Eriyanto, 2002: 58). 

Jurnalisme online merupakan jenis jurnalisme tipe baru yang mempunyai 

prinsip dan karakteristik yang berbeda dengan jurnalisme konvensional. 

Perbedaan utama jurnalistik online dengan “jurnalistik tradisional” adalah 

kecepatan, kemudahan akses, bisa di-update dan dihapus kapan saja dan interaksi 

dengan pembaca atau pengguna (user).  

Adapun keuntungan yang didapat dari penggunaan jurnalisme online yang 

menjadi pembeda dengan jurnalisme konvensional sebagai berikut: 

1. Keluasan akses sumber informasi, hal ini dapat berupa tokoh, data, atau  

arsip berita. 

2. Kuantitas data yang dapat diakses, hal yang demikian mencakup jutaan  

informasi, cerita ataupun kontak sosial.  

3. Kecepatan akses, fungsi ini yang menjadi keunggulan media berbasis  

online, dimanapun kapanpun suatu informasi akan lebih mudah untuk  

diakses karena sifatnya yang khas demikian. 

 4. Penggunaan data yang lebih mudah, dari data yang sudah diperoleh  
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maka penggunaan akan lebih mudah untuk dianalisis data.  

5. Kemampuan untuk jangakaun diskusi artinya bahwa munculnya  

Berbagai media online berbasis jaringan sosial (social network) lebih 

mudah aktifitas diskusi, grup dan sebagainya.  

 

2.3  Berita Online 

Menulis berita di media online pada dasarnya sama dengan menulis untuk 

media cetak dalam hal gaya bahasa (bahasa tulisan), lebih khusus lagi  

menggunakan bahasa jurnalistik yang berkarakter sederhana, mudah dimengerti, 

dan hemat kata. Yang berbeda, naskah di media online bias bersifat multimedia, 

yakni tidak hanya teks, tapi juga dilengkapi elemen lain selain teks dan gambar 

(foto), berupa audio, video, dan tautan (link) pada tulisan terkait (related posts) 

ataupun pada sumber berita (link source). Penyajian berita di media online 

hendaknya ringkas dan to the point. Naskah yang panjang dapat dipilih dalam 

beberapa judul tulisan, lalu gunakan tautan untuk “menyatukannya”. Dalam 

penulisan berita online idealnya maksimal 400 kata dan maksimal 800 kata untuk 

naskah jurnalistik lainnya-artikel opini dan feature. Banyak aspek dari bentuk 

berita secara jelas berhubungan dengan pengejaran objektivitas dalam artian fakta 

serta kondisi faktualnya. Bahasa berita adalah „liniear‟ menggabungkan laporan 

peristiwa ke dalam dimensi tunggal dengan tambahan informasi, ilustrasi, kutipan, 

dan diskusi. 

Berita (news) adalah laporan peristiwa terbaru. Tidak semua peristiwa 

layak dilaporkan (diberitakan). Yang layak dilaporkan hanyalah peristiwa yang 
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memenuhi kriteria “nilai berita” (news value). Sebuah berita minimal 

mengandung salah satu nilai berita disebut juga “nilai jurnalistik”. Berikut adalah 

nilai berita, diantaranya:  

 Impact: Berdampak atau berpengaruh. Makin banyak orang yang kena 

dampak sebuah peristiwa, kian besar pula dampak sebuah berita. Hal yang 

menyangkut kepentingan umum pasti layak diberitakan, misalnya 

kenaikan harga BBM. 

 Proximity: Kedekatan geografis dan psikologis dengan publik. Kian dekat 

pembaca dengan sebuah kejadian, makin besar pula nilai beritanya. 

 Timeliness: “baru” (new), adalah bagian tersesar sebuah berita, yakni baru 

tejadi (aktual). Ada ungkapan, berita itu seperti iklan: lebih baik dalam 

keadaan segar (news, like fish, is better fresh). 

 Prominence: Ketokohan orang yang terlibat atau menjadi subyek 

peristiwa, misalnya selebritas atau tokoh politik (pejabat).  

 Novelty: Hal baru, asing, aneh, unik, tidak lazim. 

 Conflict: perang, politik, dan kriminalitas merupakan nilai berita yang 

paling umum. 

Suatu peristiwa tidak serta merta dijadikan berita oleh media massa. Ada 

proses seleksi dimana berita tersebut layak dan tidak bertentangan dengan 

ideologi yang dibawa oleh masing-masing media massa. Dalam menulis berita 

wartawan mengedepankan fakta dan tidak boleh memasukan pendapat pribadinya. 

Menulis berita adalah menampilkan peristiwa yang terjadi ditengah masyarakat 

secara benar.  
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2.4  Media dan Konstruksi Realitas 

Istilah konstruksi atas realitas sosial (social construction of reality) 

menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann 

melalui bukunya yang berjudul The Social Construction of Reality: A Treatise in 

the Sociological of Knowledge (1996). Ia menggambarkan proses sosial melalui 

tindakan dan interaksinya, di mana indvidu menciptakan secara terus-menerus 

suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif (Bungin, 2008: 

13). 

Media berperan mendefinisikan bagaimana realitas seharusnya dipahami, 

bagaimana realitas itu dijelaskan dengan cara tertentu kepada khalayak. 

Pendefinisian tersebut bukan hanya pada peristiwa, melainkan juga aktor-aktor 

sosial. Diantara berbagai fungsi dari media dalam mendefinisikan realitas, fungsi 

pertama dalam ideologi adalah media sebagai mekanisme integrasi sosial. Media 

disini berfungsi menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol bagaimana nilai-

nilai kelompok dijalankan. Dalam kerangka ini, media dapat mendefinisikan nilai 

dan perilaku yang sesuai dengan nilai kelompok dan perilaku atau nilai apa yang 

dipandang menyimpang (Eriyanto: 2002: 147). Hal ini tidak terlepas dari unsur 

nilai, kepentingan, dan kekuatan atau kekuasaan apa yang ada dalam media 

tersebut. Kekuasaan tersebut berusaha dijalankan dan disebarkan melalui media 

sehingga media tidak dapat lagi bersifat netral dan tidak berpihak.  

Media bukanlah ranah dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari 

berbagai kelompok akan mendapat perlakuan yang sama. Pesan berupa berita, 

liputan khusus dan sebagainya merupakan sesuatu yang dibangun dan dibentuk 
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oleh media untuk suatu tujuan tertentu. Ada motif dibalik setiap pesan yang 

ditampilkan yakni ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam benak para 

pemirsa televisi dan pembaca surat kabar. Hall (dalam Apriadi, 2012: 85), 

berpendapat bahwa dengan eksistensi media massa, dewasa ini tidak lagi 

memproduksi realitas atau tidak lagi menjadi wadah penyaluran informasi, tetapi 

justru menentukan realitas atau melakukan pembingkaian melalui pemakaian 

kata-kata tertentu yang dipilih. Jika ada berita yang menampilkan kerusuhan 

sosial, misalnya hal ini bukanlah realitas yang sebenarnya, melainkan lebih 

merupakan pantulan keikutsertaan media massa tersebut dalam mengonstruksi 

realitas. Dalam ungkapan lain, fakta yang dilaporkan oleh jurnalis kepada 

pembacanya sebenarnya bukanlah fakta yang sesungguhnya karena jurnalis itu 

melalui strategi pembingkaiannya telah mengonstruksi fakta yang dilihatnya, 

melalui kategori dan ideologinya.  

Bungin (dalam Tambarukma, 2012: 78), menjelaskan bahwa posisi 

“konstruksi sosial media massa” adalah mengoreksi substansi kelemahan dan 

melengkapi “konstruksi sosial media massa” atas “konstruksi sosial dan realitas”. 

Maksudnya, setiap media massa sama- sama memiliki kepentingan mengonstruksi 

sosial dan realitas yang ditemui di lapangan, namun berbagai media memiliki 

kesempatan mengonstruksinya sesuai dengan ideologi yang dianut oleh media 

tersebut. Sehingga proses konstruksi yang dilakukan media massa dilakukan 

seperti apa yang diinginkan oleh redaktur atau ideologi media itu sendiri.  
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Tambarukma (2012: 78) melihat dari konten konstruksi sosial media 

massa, proses kelahiran konstruksi sosial media massa melalui tahap-tahap 

sebagai berikut: 

a) Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi 

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi 

media massa, tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap 

media massa. Ada tiga hal yang penting dalam penyiapan materi  

konstruksi sosial yaitu: (1) keberpihakan media massa kepada kapitalisme; 

(2) keberpihakan semua kepada masyarakat; (3) keberpihakan kepada 

kepentingan umum.  

b) Tahap Sebaran Konstruksi 

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. 

Konsep konkret strategi media massa masing-masing berbeda, namun 

prinsip utamanya adalah real time. Pada umumnya, sebaran konstruksi 

sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana media 

menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki 

pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Model satu arah ini 

terutama terjadi pada media cetak. Sedangkan media elektronik khususnya 

radio, bisa dilakukan dua arah, walaupun agenda setting konstruksi masih 

didominasi oleh media. 

c) Tahap Pembentukan Konstruksi 
 
Setelah pemberitaan sampai pada pembaca dan pemirsanya, yaitu terjadi 

tahap pembentukan konstruksi di masyarakat yang melalui tiga tahap 
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berlangsung secara generik. Pertama, konstruksi realitas pembenaran, 

kedua, kesediaan dikonstrusi oleh media massa dan ketiga, sebagai pilihan 

konsumtif.  

d) Tahap Konfirmasi 

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca dan 

pemirsa memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk 

terlibat dalam pembentukan konstruksi. Bagi media tahapan ini perlu 

sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya 

konstrusi sosial. Sedangkan bagi pemirsa dan pembaca, tahapan ini juga 

sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir 

dalam proses konstruksi sosial. 

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkontruksikan realitas. Isi 

media adalah hasil dari para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas 

yang dipilihnya, diantara realitas politik. Misalnya saja, sebuah liputan mengenai 

kegiatan orang yang pidato politik pada musim pemilu adalah hasil konstruksi 

realitas mengenai peristiwa yang lazim disebut kampanye pemilu. Tuchman 

(dalam Sobur, 2015: 88), disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media 

massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah 

realitas yang telah dikonstruksikan (constructed reality). Pembuatan berita di 

media pada dasarnya tak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga 

membentuk sebuah “cerita”.  

Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa 

sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat 
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merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang 

akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media massa 

mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambaran 

yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya. Hal ini tentu tidak pernah 

lepas peran seorang wartawan dalam mengonstruksi  pemberitaannya dilihat dari 

sudut pandangnya.  

Pekerjaan utama wartawan adalah mengisahkan hasil reportasenya kepada 

khalayak. Dengan demikian mereka selalu terlibat dengan usaha-usaha 

mengkonstruksikan realitas, yakni menyusun fakta yang dikumpulkannya ke 

dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (news), karangan khas 

(feature), atau gabungan keduanya (news feature). Karena menceritakan pelbagai 

kejadian atau peristiwa itulah makan tidak berleihan bila dikatakan bahwa seluruh 

isi media adalah realitas yang telah diknstruksikan (constructed reality) (Sobur, 

2015: 88-89). 

2.5  Teori Hirarki Level 

Shoemaker dan Reese (dalam Agus Triyono (2012), menyatakan bahwa 

dalam proses produksi berita setidaknya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Teori 

ini menjelaskan tentang pengaruh terhadap pengaruh isi pemberitaan media yang 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor ekternal. Yaitu terdiri dari individu 

pekerja media (individual level), pengaruh dari rutinitas media (media routine 

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

media (outside media level), dan yang terakhir pengaruh ideology (ideology level).  
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Gambar: Teori Hirarki Level 

 

Secara garis besar, faktor-faktor tersebut antara lain : 

1. Faktor Individual. Dalam melakukan konstruksi realitas, faktor individual 

pekerja media sangat berpengaruh sebagaimana mengonstruksi sebuah 

realitas yang dilihatnya di lapangan. Faktor-faktor tersebut adalah 

karakteristik komunikator dan latar belakang kepribadian dan 

profesionalismenya. Pengaruh sikap pribadi, nilai-nilai dan keyakinan dari 

seorang komunikator, sikap yang dianggap sebagai latar belakang 

pengalaman pribadi. Orientasi profesionalisme dan konsepsi peran yang 

dipegang seorang komunikator, sehingga fungsi untuk mensosialisasikan 

terhadap pekerjaan. 

a. Faktor Latar Belakang dan Karakteristik  

Faktor latar belakang dan karakteristik dari seorang pekerja media 

menurut Shoemaker dan reese dibentuk oleh beberapa faktor yaitu masalah 
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gender atau jenis kelamin dari jurnalis, etnis, orientasi seksual, faktor 

pendidikan dari sang jurnalis dan dari golongan manakah jurnalis tersebut, 

orang kebanyakan atau golongan elit.  

Faktor-faktor latar belakang dan karakteristik dari seorang pekerja 

media sedikit banyak dapat mempengaruhi individu seorang jurnalis. 

Dilihat dari segi pendidikan banyak perdebatan kompetensi dikarenakana 

intelektualitas atau disiplin ilmu yang diambil seorang jurnalis ketika di 

bangku kuliah dapat memengaruhi pemberitaan suatu media. 

b. Faktor Nilai-nilai dan Kepercayaan 

Faktor kedua yang membentuk faktor individual adalah faktor 

kepercayaan, nilai-nilai dan perilaku seorang jurnalis. Faktor-faktor ini 

dapat memengaruhi sebuah pemberitaan yang dibuat oleh seorang jurnalis. 

Karena segala pengalaman dan nilai-nilai yang didapat secara tidak 

langsung berefek pada pemberitaan yang dibentuk oleh seorang jurnalis. 

Walaupun aspek kepercayaan, nilai-nilai tidak  bisa terlalu kuat 

membentuk efek kepada seorang jurnalis dikarenakan kekuatan aspek 

rutinitas media dan organisasi media yang lebih kuat.  

 Seperti yang telah diungkapkan oleh Shoemaker dan Reeese, pada 

dasarnya nilai, perilaku dan kepercayaan yang dianut oleh seorang jurnalis 

tidak memberikan efek yang kuat dalam suatu pemberitaan, namun level 

faktor rutinitas media dan organisasi media yang lebih berperan penting. 

Tetapi sedikit banyak faktor nilai, perilaku dan kepercayaan dapat 

memengaruhi sebuah pemberitaan.  
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2. Faktor rutinitas media (media routine). Faktor ini berkaitan dengan 

keseharian dari mekanisme pembentukan berita. Pada setiap media massa 

memiliki kebijakan pemberitaan dan pengolahan berita tersendiri yang 

sudah menjadi ciri khas media tersebut. Kebijakan redaksional tersebut 

dioperasionalkan dalam mekanisme kerja redaksi yang dimulai dari proses 

perencanaan berita. Kenyataan juga menunjukkan mekanisme kerja 

redaksional dibatasi oleh hambatan waktu dan halaman, kedua batasan ini 

dianggap juga sebagai faktor yang mempengaruhi rutinitas. Mekanisme 

kerja redaksional tersebut dipengaruhi dengan alur produksi berita, dimana 

sebuah berita yang terbentuk harus melalui suatu proses gatekeeping, yaitu 

rangkaian penjaga gerbang yang muncul mulai dari jajaran reporter, 

redaktur hingga pemimpin redaksi. Pada dasarnya media rutin terbentuk 

oleh tiga unsur didalamnya yaitu sumber berita (suppliers), organisasi 

media (processor), dan audiens (consumers). Ketiga unsur ini saling 

berkaitan sehingga pada akhirnya membentuk rutinitas media pada 

pemberitaan sebuah media.  

3. Faktor Organisasi Media. Karakter organisasi terdiri dari komponen 

kelembagaan organisasi itu sendiri, struktur organisasi, hingga sistem 

keorganisasian yang diterapkan. Mengenai kelembagaan organisasi. Aspek 

redaksional pemberitaan adalah bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi proses produksi berita. Unit-unit lainnya seperti sirkulasi 

iklan, merupakan aspek lain yang turut berperan dalam proses 

pengambilan keputusan redaksional. 
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4. Faktor ekstra media. Faktor yang berasal dari luar lingkungan media yang 

turut mempengaruhi proses produksi berita. Berkaitan dengan ini 

mengidentifikasikan tiga aspek yang dipengaruhi, yaitu sumber berita 

media massa, sumber penghasilan media massa, dan institusi lain di luar 

media massa seperti pemerintah, kalangan bisnis maupun keberadaan 

teknologi 

5. Faktor ideologi, yang seringkali diartikan dengan kerangka referensi yang 

ada di dalam masing-masing individu tersebut dalam melihat suatu realitas 

dan bagaimana individu-individu tersebut menyikapi realitas tersebut. 

Melalui faktor ini, dapat dilihat kekuatan yang dominan di masyarakat dan 

sekaligus di media massa, sehingga kekuatan tersebut mampu berperan 

dalam penentuan agenda media (Agus Triyono, 2012 : 20). 

 

2.6  Analisis Framing 

Analisis Framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam 

kategori penelitian konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan 

sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, 

konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan 

bagamaimana realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu 

dibentuk (Eriyanto, 2002: 43). Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa 

disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian 

tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu 

dari suatu  realitas/peristiwa. Disini media menseleksi, menghubungkan dan 
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menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh 

dan diingat oleh khalayak. 

Menurut Eriyanto, analisis framing merupakan salah satu alternatif model 

analisis yang dapat mengungkap rahasia di balik semua perbedaan (bahkan 

pertentangan) media dalam mengungkap fakta. Dengan demikian, realitas sosial 

dipahami, dimaknai, dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Entman 

dalam Sobur, melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan 

atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam 

framing berita melalui proses seleksi isu yang layak ditampilkan dan penekanan 

isi beritanya. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang 

dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Dalam konsep Entman, framing pada 

dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi 

dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap 

peristiwa yang diwacanakan.  

Dengan menyeleksi isu dan penonjolan aspek tertentu tersebut, peneliti 

ingin melihat bagaimana media Kompas.com dan Republika.co.id menseleksi isu 

yang menurutnya isu tersebut penting untuk diterbitkan dan aspek mana yang 

harus ditonjolkan dan mana yang harus dibuang. Dari kedua dimensi besar yang 

diungkapkan oleh Entman peneliti dapat melihat cara kedua media membingkai 

pemberitaannya terkait sidang kasus Ahok.  

Dibalik semua ini, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang 

ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam 

proses produksi sebuah berita. Salah satu yang menjadi prinsip analisis framing 
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adalah bahwa wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, 

serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam 

merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman 

serta pengetahuannya yang sudah mengkristal menjadi skemata interpretasi 

(schemata of interpretation). Dengan skemata ini pula wartwawan cenderung 

membatasi atau menyeleksi sumber berita, serta memberi porsi yang berbeda 

terhadap tafsir atau perspektif yang muncul dalam wacana media (Sobur, 2015: 

163). Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis framing mempunyai 

karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam 

analisis isi kuantitatif, yang ditekankan adalah isi (content) dari suatu pesan/teks 

komunikasi. Sementara dalam analisis framing, yang menjadi pusat pemerhatian 

adalah pembentukan-pembentukan pesan dari teks (Eriyanto, 2002: 11). 

 Jadi analisis framing merupakan analisis untuk mengkaji pembingkaian 

realitas (peristiwa, individu, kelompok, dan lain-lain) yang dilakukan media. 

Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi, yang artinya realitas 

dimaknai dan dikonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Framing digunakan 

media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai 

kepentingan media. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, 

lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak.  
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Tabel 2.1 

Analisis Framing Model Robert N. Entman 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah)  

Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat? 

Sebagai apa? Atau sebagai masalah 

apa? 

Diagnose causes  

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 

apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah? Siapa 

(aktor) yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusn Moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi atau 

mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian) 

 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa 

yang ditawarkan dan harus ditempuh 

untuk mengatasi masalah?  

 

Define problem yaitu pokok elemen pertama dalam menganalisis sebuah 

wacana khususnya pemberitaan di media. Bagaimanakah sebuah fenomena 

dipahami atau didefinisikan secara kompleks ketika sebuah fenomena tersebut 

muncul, karena setiap fenomena memiliki perspektif yang berbeda-beda dalam 

konteks intrepretasi identifikasi masalah.  

Diagnose causes yaitu elemen framing untuk tahap berikutnya siapa yang 

dianggap aktor dari sebuah peristiwa. Dimana peristiwa tersebut dipahami untuk 
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mengidentifikasi masalah, sebab hal itu akan menjadi tolak ukur ke tahap 

berikutnya dari proses framing. 

Make moral judgement ditahap ketiga ini elemen framing dipakai untuk 

justifikasi pada argumen yang dinotifikasikan ditahap diagnosis permasalahan. 

Peran argumen penting dalam hal ini karena untuk mencapai suatu gagasan yang 

disepakati publik. 

Treatment recommendation adalah elemen terakhir dari proses framing 

untuk menggunakan nilai yang dipakai oleh wartawan dalam memandang suatu 

berita. Proses untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah 

tersebut tergantung dari peristiwanya itu (Eriyanto, 2002: 223-224) 

 


