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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Dari penelitian yang dilakukan, terdapat tiga penelitian terdahulu yang 

peneliti jadikan refrensi dan acuan : 

1. Penelitian pertama adalah penelitian oleh Nanda Radite Pradipta Soewito 

dengan penelitian berjudul “Analisis Framing Isu Korupsi Dalam Film 

Kita Versus Korupsi“.  Hasil penelitian menghasilkan bahwa melihat 

visi misi KPK sebagai lembaga pemerintah yang dimandatkan untuk 

mengkoordinasi, mengawasi, memantau, mengadili dan mencegah 

korupsi, film Kita Versus Korupsi dikonstruksi dengan memberikan 

informasi kepada publik tentang kasus-kasus yang biasa terjadi di 

masyarakat. Film ini didasarkan pada lembaga antikorupsi 

mengkonstruksi realitas dengan cara menggambarkan isu korupsi pada 

aspek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan membuang 

fakta isu korupsi lain yang terjadi pada aspek pemerintahan pusat / 

kenegaraan. Selain itu konstruksi pada penggambaran representatif 

tokoh-tokoh melalui kostum dan setting lokasi terlihat provokatif. 

Melihat proses produksi, distribusi, dan eksibisinya, film Kita Versus 

Korupsi terlihat dikonstruksi oleh KPK, TII, USAID dan MSI sebagai 

media sosialisasi mengenai bagaimana bentuk korupsi, siapa pelaku 

korupsi dan penyebab terjadinya korupsi kepada masyarakat. 

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya karena 

penelitian menggunakan analisis framing. Perbedaannya adalah pada 
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penelitian ini menggunakan menggunakan model analisis Gamson dan 

Modigliani, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan framing 

Entman. Selain itu, perbedaan juga ditemukan pada cakupan analisis 

yaitu fokus pada isu perjudian sedangkan peneliti terdahulu fokusnya 

terhadap isu korupsi. 

2. Penelitian kedua adalah penelitian oleh Falisianus Syamsu Ismanto pada 

tahun 2012 dengan judul penelitian “Analisis Framing Tentang Isu 

Gender Dalam Film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita“ penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui strategi pembingkaian yang digunakan sutradara 

dalam film 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa, pembingkaian yang digunakan oleh sutradara bersifat kontra 

karena sutradara sangat menentang pandangan patriarki yang kini dianut 

oleh masyarakat. Adapun yang menjadi persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian sekarang terletak pada dasar penelitian yaitu kualitatif 

dan model analisis framingnya yang menggunakan model Gamson dan 

Modigliani. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah pada ruang 

lingkup isu penelitian yang dibahas yaitu isu gender. 

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hasani Lutfi Bari pada 2014 

dengan penelitian yang berjudul “Jihad Dalam Film : Analisis Framing 

Film Fetih 1453“ dalam penelitian terdahulu ini didapatkan bahwa 

pembingkaian jihad dalam islam  tidak semata-mata menghalalkan 

perang karena dalam islam ada etika-etika melakukan perang. Dan 

dengan semangat untuk membela kebaikan di jalan Allah atau yang biasa 

disebut dengan berjihad di jalan Allah dan dilandasi dengan niat yang 
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baik, maka akan memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan. 

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang diteliti 

adalah pada jenis penelitian dan model analisis framing yang akan 

digunakan yaitu merupakan jenis penelitian deskriptif dan menggunakan 

anlisis framing model Gamson dan Modigliani. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Realitas Sebagai Hasil Konstruksi 

 Berger dan Lucman dalam Bungin (2008: 14)  menjelaskan tentang realitas 

sosial dengan memisahkan pemahaman realitas dan pengetahuan realitas yang 

ditafsirkan sebagai kualitas yang terkandung dalam realitas sebagai memiliki 

eksistensi yang tidak tergantung pada keinginannya sendiri. Pengetahuan dijelaskan 

merupakan kepastian terhadap realitas bahwa realitas itu nyata dan mempunyai 

karakteristik khusus. Selain itu Burger dan Luckman menjelaskan bahwa realitas 

sosial terbagi menjadi tiga jenis termasuk realitas subjektif, realitas obyektif dan 

realitas simbolis. Pandangan dari Berger dan Lucman ini diperkuat oleh Eriyanto 

(2002:18), bahwa realitas bukan terbentuk secara ilmiah dan juga bukan sesuatu 

yang diturunkan oleh Tuhan. Sebaliknya, realitas itu melalui proses pembentukan 

dan dikonstruksi. Hal ini disebabkan karena pengalaman setiap orang berbeda, 

pengetahuan, Pendidikan tertentu dan lingkungan sosial pergaulan tertentu akan 

menafsirkan realitas sosial dengan konstruksinya tersendiri. Eriyanto (2002:22-40) 

mendefenisikan pandangan konstruksionis terhadap media sebagai berikut : 
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a. Fakta / Peristiwa Merupakan Hasil Konstruksi 

  Realitas itu sifatnya subjektif. Realitas hadir dikarenakan konsep 

subjektif dari wartawan. Konstruksi menciptakan realitas tidak ada realitas 

yang mempunyai sifat objektif hal ini dikarenakan realitas tercipta karena 

adanya konstruksi dan cara pandangan tertentu. Pada dasarnya Fakta atau 

realitas itu dikonstruksi. Eriyanto menekankan kalau fakta merupakan hasil 

dari konstruksi atas realitas, karena kebenaran akan fakta itu bersifat relatif 

sesuai pada konteksnya. 

b. Media merupakan agen konstruksi 

  Dalam pandangan konstruksionis, media dilihat tidak memiliki 

saluran yang bebas, media merupakan subjek untuk mengkonstruksi 

realitas, lengkap diantaranya dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.  

Disini media digambarkan sebagai agen konstruksi sosial yang berperan 

mendefenisikan realitas. Lewat bahasa yang digunakan dalam 

pemberitannya media dapat membingkai peristiwa tertentu yang dapat 

menentukan khalayak untuk memahami peristiwa dengan pandangannya 

masing-masing. Eriyanto menekankan kalau media merupakan agen dalam 

mengkonstruksi pesan. 

c. Berita bukan refleksi dari realitas. Ia hanyalah konstruksi dari realitas 

  Pada pandangan konstruksionis berita diibaratkan seperti drama. 

Berita tidak menunjukan realitas akan tetapi merupakan potret dari wadah 

pertarungan antara bermacam pihak yang saling terkait terhadap peristiwa. 

Berita merupakan hasil konstruksi yang senantiasa melibatkan pandangan, 

ideologi dan nilai-nilai dari wartawan maupun media. Bagaimana media 

menyajikan realitas bergantung sekali terhadap bagaimana cara fakta itu 
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dimaknai dan dipahami. Eriyanto menekankan jika berita itu tidak mungkin 

berupa cermin dan refleksi dari realitas, karena berita yang terbentuk 

merupakan hasil dari konstruksi atas realitas. 

d. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas 

  Berita adalah produk dari konstruksi dan juga pemaknaan atas 

realitas. Pemaknaan setiap orang atas realitas bisa berbeda dengan lainnya, 

yang pastinya akan menghasilkan realitas yang berbeda. Sumber berita yang 

ditempatkan menonjol dibandingkan dengan sumber yang lainnya, 

menempatkan wawancara seorang tokoh lebih benar daripada tokoh lain, 

liputan hanya satu sisi tidak berimbang dan memihak suatu kelompok, 

semuanya bukanlah dianggap kekeliruan akan tetapi memang dianggap 

seperti itulah praktek yang dilakukan wartawan.  Pada tahap ini ditekankan 

bahwa berita sifatnya subjektif, wartawan melihat dengan pandangannya 

dan pertimbangan subjektif. 

e. Wartawan bukan pelapor. Ia agen konstruksi realitas 

  Dalam pandangan ini wartawan dipandang sebagai aktor konstruksi. 

Wartawan tidak hanya memberikan fakta, akan tetapi juga ikut 

mendefenisikan peristiwa. Realitas dibentuk tergantung dengan proses 

konstruksi yang berlangsung. Sebaliknya, realitas itu sifatnya subjektif, 

terbentuk melalui pemahaman dan pemaknaan subjektif dari seorang 

wartawan. Yang ingin ditekankan disini adalah wartawan merupakan 

seorang yang menjadi jembatan keragaman subjektifitas pelaku sosial. 
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f. Etika, pilihan moral dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang 

integral dalam produksi berita. 

  Aspek, etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin 

dihilangkan dari media pemberitaan. Wartawan bukanlah robot yang 

seadanya meliput apa yang dia lihat. Nilai tertentu yang meliputi etika dan 

moral yang dalam banyak hal berarti kepribadian pada satu kelompok atau  

umunya dilandasi keyakinan tertentu merupakan bagian integral dan tidak 

terpisahkan dalam mengkonstruksi realitas. Wartawan bukan hanya pelapor 

dan juga bukan hanya sebagai penjelas dalam menulis berita akan tetapi 

wartawan mengkonstruksi peristiwa melalui dirinya sendiri terhadap 

realitas yang dia cermati. Yang ditekankan pada tahapan ini adalah nilai, 

etika atau keberpihakannya wartawan tidak dapat terpisah dari proses 

peliputan peristiwa. 

g. Nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam 

penelitian  

  Sifat dasar penelitian konstruksionis adalah pandangan yang 

menyatakan peneliti bukan merupakan subjek yang bebas nilai. Pilihan 

etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian tak terpisahkan  dari 

proses penelitian. Peneliti adalah entitas dengan nilai dan keberpihakan 

yang berbeda-beda. Yang ditekankan oleh Eriyanto pada tahapan ini adalah 

pilihan moral adalah bagian tak terpisahkan dalam penelitian. 
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h. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita 

  Pada pandangan konstruksionis, khalayak bukan subjek yang pasif. 

Khalayak juga merupakan subjek aktif untuk menafsirkan apa yang dibaca. 

Sebuah foto yang mungkin bermaksud untuk mengkomunikasikan stop 

kekerasan dan seksual, bisa jadi dimkanai olehnya sebagai penyebaran 

pornografi. Yang ingin ditekankan Eriyanto pada tahap ini adalah khalayak 

memiliki penafsiran yang berbeda dengan para pembuat berita. 

2.2.2 Analisis Framing 

 Framing sederhananya adalah analisis untuk mengetahui pembingkaian 

suatu realitas yang  dikonstruksi oleh media. Ada beberapa defenisi mengenai 

framing. Menurut Soesilo dan Wasburn dalam Eriyanto (2002:77) framing adalah 

suatu pendekatan dalam kaitan mengidentifikasi cara media membangun sebuah 

realitas yang ada. Jadi dari hasil konstruksi realitas yang ada tersebut, terdapat 

bagian realita cenderung ditonjolkan dan relatif mudah untuk diketahui. Akibatnya, 

penonton dapat lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara 

jelas oleh media. Hal tersebut berdampak bagi para khalayak, yang mana khlayak 

akan mudah untuk mengingat aspek tertentu yang ditonjolkan oleh media dan aspek 

– aspek yang lain yang tidak dibangun dan ditonjolkan oleh media akan 

ditinggalkan dan diabaikan. Framing adalah metode yang digunakan oleh media. 

Presentasi dilakukan dengan menekankan bagian-bagian tertentu, menampilkan 

aspek-aspek tertentu dan meningkatkan cara berbicara tentang peristiwa. Di sini 

media memilih, menghubungkan, dan menyelesaikan gerakan makna yang lebih 

mudah daripada dan oleh publik. 
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Tod Gitlin dalam Eriyanto (2002:79), mengatakan Framing adalah strategi 

penyederhanaan sebuah realita yang akan disajikan kepada para pembaca. peristiwa 

dalam pemberitaan ditampilkan agar berita lebih menonjol dan dapat menarik 

perhatian para penonton. Frame adalah “prinsip dari seleksi, penekanan dan 

presentasi dari realitas. Gitlin, dengan mengutip Erving Goffman, menjelaskan 

bagaimana frame media tersebut dibentuk. Kita setiap hari membingkai dan 

membungkus realitas dalam aturan tertentu, kemasan tertentu dan 

menyederhanakannya serta memilih apa yang tersedia dalam fikiran dan tindakan. 

 Menurut Eriyanto (2002: 81) terdapat dua aspek dalam framing. Pertama, 

memilih fakta / realitas.  Pemilihan fakta berdasarkan asumsi, wartawan melihat 

peristiwa dengan perspektif. Terkandung dua kemungkinan dalam memilih fakta, 

apa yang dipilih (include) dan apa yang dibuang (excluded). Kedua, penulisan fakta. 

Dalam proses ini berkaitan terhadap bagaimana pemilihan fakta yang disajikan 

kepada para khalayak. Gagasan tersebut diungkapkan dengan menggunakan kata, 

kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan 

sebagainya. 

 Terdapat beberapa model dalam framing yang senantiasa sering digunakan 

oleh para peneliti, salah satunya model yang paling sering digunakan oleh para 

peneliti yaitu model framing dari pan dan kosicki. Model ini beranggapan bahwa 

semua berita yang ada mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari 

organisasi ide. Ide tersebut dihubungkan dengan elemen-elemen yang berbeda 

dalam sebuah teks berita. Dalam model ini terdapat empat struktur. Pertama, 

sintakis yang berkaitan dengan penyusunan fakta oleh wartawan. Kedua, skrip 
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berkaitan dengan cara wartawan menceritakan fakta peristiwa yang terjadi. Ketiga, 

tematik berkaitan dengan cara wartawan dalam menuliskan sebuah fakta peristiwa. 

Keempat, retoris yaitu tentang cara wartawan menekankan fakta terhadap suatu 

peristiwa yang ada ke dalam sebuah berita. 

 Dalam formulasi yang dibuat oleh Gamson dan Modigliani sendiri, frame 

merupakan “cara bercerita yang telah tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan 

konstruksi makna suatu peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana. Wacana 

media terdiri dari sejumlah kemasan (package) melalui apa konstruksi suatu 

peristiwa dibentuk”. Kemasan tersebut dipakai oleh seseorang dalam 

mengosntruksi pesan dan menafsirkan pesan yang diterimanya sebagai struktur 

pemahaman olehnya. 

 Rumusan model framing Gamson dan Modigliani berdasarkan pada 

“pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media–berita dan artikel, 

terdiri atas package interpretative yang mengandung konstruksi makna tertentu. 

Didalam package ini terdapat dua struktur yaitu core frame dan condensing 

symbols. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen–elemen ide yang 

membantu komunikator untuk menunjukan substansi isu yang tengah dibicarakan. 

Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu framing devices 

dan reasoning devices”. Menurut Gamson dan Modigliani Kemasan (package) 

dibayangkan sebagai wadah untuk mengatur informasi yang menunjukkan 

kecenderungan politik dan suportif untuk komunikator. Keberadaan paket tersebut 

dapat dilihat dari perangkat yang didukung oleh perangkat seperti “kata, kalimat, 

aplikasi gambar, grafik tertentu, proposisi dan sebagainya”. 
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 Dalam pandangan Gamson, framing dipahami sebagai ide ide sentral atau 

media dalam memahami dan menafsirkan suatu masalah. Ide sentral ini akan 

didukung oleh perangkat wacana lain yang berada di antara satu bagian dari wacana 

dan bagian lain saling kohesif (saling mendukung). Dalam film yang akan diteliti 

sendiri analisis framing model Gamson dan Modigliani ini sangat pas sebagai alat 

untuk menganalisisnya. Fenomena–fenomena dan latar belakang kejadian yang ada 

dalam sebuah film senantiasa menunjukan makna apa sebenarnya yang ingin 

disinggung atau diberitahukan oleh sutradara kepada khalayak. Rumusan framing 

model Gamson dan Modigiani ini sangat cocok dan lebih detail dalam menganalisis 

film yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari struktur-struktur yang terdapat dalam 

framing devices dan reasoning devices lebih spesifik dalam mengkaji  isu yang akan 

dianalisis oleh peneliti nanti. 

2.2.3 Framing dan Ideologi 

 Mengacu pada teori psikologi, framing sebagai penempatan informasi 

dalam konteks yang unik, elemen penilaian - elemen yang digunakan untuk 

masalah. Akibatnya, elemen yang dipilih menjadi penting dalam mempengaruhi 

Sobur (2001:163). 

 Menurut pandangan Eriyanto (2012:141) dalam produksi berita rutinitas 

yang terjadi di dalam ruang pemberitaan akan menentukan dan mengontrol  isi 

pembertitaan yang akan diolah wartawan dalam perspektif tertentu. Selain praktik 

organisasi dan ideologi professional tersebut, Salah satu aspek lain yang berperan 

sangat penting dalam produksi pemberitaan adalah bagaimana berita yang diolah 

dapat mmberikan makna yang berarti bagi khalayak. 
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 Media merupakan aktor yang berperan mendefenisikan dan menjelaskan 

suatu realitas kepada khalayak agar dapat dipahami. Pendefenisian dalam artian 

bukan hanya terhadap peristiwa yang ada tetapi juga terhadap  aktor – aktor sosial. 

Fungsi media dalam ideologi adalah media sebagai integrase sosial. Yang mana 

media mempunyai fungsi untuk mengontrol dan menjalankan nilai – nilai di dalam 

suatu kelompok (Eriyanto, 2002:144). Dalam pandangan ini, media merupakan 

suatu alat yang penting bagi khalayak dalam mencapai kesepahaman terhadap 

persitiwa yang berlangsung. 

 Menurut Eriyanto (2002:145) yang menjadi dasar dalam suatu proses 

produksi berita adalah bagaimana berita dipahami dan dimaknai secara bersama. 

Ada dua pendekatan, yaitu peristiwa dan aktor yang terkena sanksi dan di sisi lain 

adalah peristiwa yang memancarkan (mbalelo) dari pembicaraan. konsensus dibuat 

kesatuan: satu negara, satu masyarakat, satu budaya dan melintasi saat kita: industri 

kita, budaya kita, sistem pemerintahan kita, sistem demokrasi kita, dan seterusnya. 

2.2.4 Proses Framing 

 Proses framing merupakan proses pembuatan pesan agar lebih menonjol 

yang terkait pengangkatan sebuah isu dari realitas sosial yang sedang berlangsung 

oleh para pekerja media. Disisi lain realitas tersebut ditonjolkan dan disisi lain lagi 

realitas itu dihilangkan. Terdapat 3 proses framing dalam kritisme media. 

1. Proses framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran 

tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, tetapi dibalikan 

secara halus dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu 
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saja dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi 

tertentu dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. 

2. Proses framing merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses 

penyuntingan yang melibatkan semua pekerja dibagian keredaksian 

media cetak redaktur dengan atau tanpa konsultasi dengan redaktur 

pelaksana, menentukan apakah laporan reporter akan dimuat atau kah 

tidak serta menentukan judul yang akan diberikan. 

3. Proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers tetapi juga 

pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-

masing berusaha menampilkan sisi informasi yang akan ditonjolkan, 

sambil menyembunyikan sisi lain. 
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2.2.5 Model William A. Gamson dan Andre Modigliani 

Tabel 2.1 Perangkat Framing Gamson dan Modigliani  

 

 

 

 

 

Framing 

Framing Devices 

(perangkat framing) 

Reasoning Devices 

(perangkat penalaran) 

Metaphors 

Perumpamaan atau pengandaian 

Roots 

Analisis kausal atau sebab akibat 

Cathphrases 

Frase yang menarik, kontras, 

menonjol dalam suatu wacana. Ini 

umumnya berupa jargon atau slogan. 

Appeals to principle 

Premis dasar, klaim – klaim moral 

Exemplaar 

Mengaitkan bingkai dengan contoh, 

uraian, bisa teori perbandingan yang 

memperjelas bingkai. 

Consequences 

Efek atau konsekuensi yang didapat 

dari bingkai. 

Depiction 

Pengambaran atau pelukisan suatu isu 

yang bersifat konotatif. Depiction ini 

umumnya berupa kosakata, leksikon 

untuk melabeli sesuatu 

 

Visual Images 

Gambar, grafik, citra yang 

mendukung bingkai secara 

keseluruhan bisa berupa foto, kartun 

ataupun grafik untuk menekankan 

dan mendukung pesan yang ingin 

disampaikan. 

 

 

 

Sumber : Eriyanto (2002) 

MEDIA PACKAGE 

CORE FRAME 
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  Dalam pendekatan model Gamson dan Modigliani ini terdapat dua aspek 

penting yang saling mendukung ide sentral dapat diterjemahkan ke dalam sebuah 

realitas. Pertama, framing devices (perangkat framing), yang terdiri dari metaphors, 

cathphrases, exemplar, depiction, visual images. Perangkat ini langsung 

berhubungan dan berkaitan dengan penekanan bingkai dalam sebuah realitas dalam 

teks yang berkaitan dengan isu tertentu. Kedua, yaitu reasoning devices yang 

terbagi dari roots, appeals to principle, dan consequences. Perangkat ini berkaitan 

dengan kohesi dan koherensi dari realitas dalam suatu teks isu tertentu. 

 Metaphors merupakan suatu cara untuk memindahkan makna melalui 

analogi atau makna kiasan  dengan menggunakan kata – kata seperti, ibarat, bak, 

sebagai dan lainnya. Metaphors mempunyai peran ganda, yaitu sebagai perangkat 

diskursif, serta ekspresi mental. Dan juga berasosiasi dengan penilaian dan 

memaksa realitas dalam teks dan dialog untuk membuat sense tertentu. 

 Cathpharases adalah merupakan suatu fase khas cerminan fakta untuk 

merujuk suatu semangat sosial dan mendukung kekuasan tertentu. Dalam teks dan 

dialog biasanya yang ditonjolkan wujudnya berupa slogan, jargon, atau semboyan-

semboyan. 

 Exemplaar adalah suatu cara mengemas fakta tertentu secara mendalam 

agar satu sisi memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan/pelajaran. 

Posisinya menjadi pelengkap bingkai inti dalam kesatuan berita untuk 

membenarkan perspektif dalam suatu teks atau dialog mengenai isu tertentu. Tujuan 

dari perangkat ini adalah untuk memperoleh pembenaran dari isu sosial yang 
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sedang diangkat. Contohnya bisa berupa uraian, teori dan perbandingan yang dapat 

memperjelas bingkai. 

 Depictions merupakan suatu cara menggambarkan penjelasan fakta dari isu 

tertentu menggunakan unsur kalimat konotatif, istilah, kata, leksikon agar 

mempengaruhi khalayak kepada suatu citra tertentu. Pemakaian suatu kata tertentu 

ditekankan untuk memberikan prasangka kepada pihak tertentu sehingga nantinya 

mereka berada pada posisi yang tertekan serta tidak berdaya karena kekuatan 

konotasinya mampu menjalankan kekerasan simbolik. 

 Visual Images adalah  pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan 

sejenisnya untuk mengekspresikan suatu kesan atau bingkai yang ditonjolkan 

secara keseluruhan. Misalnya sebagai penegasan terhadap suatu isu tertentu. 

Bersifat natural, visual images sangat mewakili pesan yang ingin disampaikan 

kepada khalayak dari realitas atau isu tertentu yang erat  dengan ideologi. 

 Root adalah (Analisis kausal), pembenaran isu dengan menghubungkan 

suatu objek dengan objek lain yang mana objek lain dianggap sebagai suatu objek 

penyebab masalah. Tujuan dari perangkat ini adalah untuk memberikan alasan 

pembenaran dalam menyimpulkan fakta yang berdasarkan hubungan kausal yang 

digambarkan. 

 Appeals to Principle merupakan upaya memberikan alasan kebenaran 

dengan menggunakan  pemikiran, prinsip, klaim moral sebagai argumentasi 

pembenar dalam mengkonstruksi sebuah realitas. Perangkat ini berupa pepatah, 

mitos, doktrin, cerita rakyat, ajaran dan sebagainya. Tujuan dari perangkat ini 
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sendiri adalah untuk memanipulasi emosi khalayak agar mengarah kepada waktu, 

tempat, sifat dan cara tertentu. 

 Consequences adalah efek konsekuensi yang didapat dari bingkai tentang 

suatu isu tertentu pada teks atau dialog dalam media yang sudah terangkum pada 

efek atau konsekuensi dalam bingkai. 

2.2.6 Film Sebagai Media Komunikasi Massa 

  Secara umum komunikasi masa adalah suatu proses yang melukiskan 

bagaimana komunikator secara professional menggunakan teknologi pembagi 

(media) dalam menyebarluaskan pengalamanya yang melampaui jarak untuk 

mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak (Winarni:2003). Komunikasi 

masa memiliki 8 (delapan) sifat yang membedakan degan komunikasi yang lain 

yaitu, komunikator terlembagakan, pesan bersifat umum, komunikasi anonym dan 

heterogen, media massa menimbulkan keserempakan, mengutamakan unsur isi 

daripada hubungan, bersifat satu arah, stimuli alat indra terbatas, dan umpan balik 

tertunda. 

 Perkembangan teknologi komunikasi massa ini sangat menarik karena 

masa-masa itu juga ditentukannya beberapa penunjang demi menyebarluaskan 

pesan secara efektif dan efisien. Menurut Wilson (1989) komunikasi massa tidak 

lain adalah proses perbanyakan pesan dengan menggunakan saluran atau media 

pembagi yang dikenal dengan media massa. Brntuk-bentuk media massa dapat 

dibagi menjadi dua, yakni media massa cetak dan media massa elektronik. Media 

massa cetak terdiri dari buku, suat kabar, dan majalah. Sedangkan media massa 

elektronik terdiri dari film, radio, televisi, dan rekaman musik. 
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Sebuah film dikatakan sebagai media massa karena merupakan media 

komunikasi yang dapat ditujukan kepada khalayak luas. Fungsi film sendiri adalah 

sebagai sarana edukasi, hiburan dan informasi yang dapat mencakup khalayak luas 

secara keseluruhan. Untuk membuat film sebagai media komunikasi yang dapat 

mempengaruhi massa yang luas, film harus memiliki unsur – unsur sentuhan seni 

para sineas untuk menciptakan dan mambangun pesan – pesan moral yang dapat 

berdampak besar bagi khalayak luas. Memang pada dasarnya film yang berkualitas 

dan bermutu itu dalam penilaiannya bersifat subyektif,  tergantung masing – masing 

orang.  

 Adapun hal – hal untuk mengetahui apakah film itu berkualitas dan bermutu 

menurut Effendy (2003:226) diantaranya : 

a. “Memenuhi tri fungsi film, pada dasarnya film mempunyai tiga fungsi 

pokok yaitu menghibur, mendidik serta fungsi menerangkan. Ketika 

seseorang menonton film, pada kenyataannya mereka itu ingin 

mendapatkan suatu hiburan yang berbeda. Hal itu  dikarenakan aktivitas 

manusia yang sangat padat, sehingga mereka meluangkan waktu 

senggangnya untuk itu”.  

b. “Konstruktif, film yang bersifat konstruktif adalah film yang 

menonjolkan peran aktor-aktornya serba negatif, sehingga hal itu  

sangat mudah untuk ditiru oleh masyarakat terutama kalangan remaja”.  

c. “Artistik, Etis dan Logis, film memang haruslah mempunyai nilai  

artistik dibandingkan dengan karya seni yang lainnya. Oleh karena itu, 
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unsur kelogisan dirasa penting dalam sebuah film untuk memberikan 

wacana yang positif terhadap masyarakat”.  

d. “Persuasif, film yang bersifat persuasif adalah film yang mengandung 

ajakan secara halus, dalam hal ajakan berpartisipasi terutama dalam 

pembangunan. Seringkali ajakan tersebut berasal dari program 

sosialisasi pemerintah tentang suatu topik”.\ 

 

  Berkaitan dengan pendapat Effendy (2003), menurut De Vito (1997) 

sendiri ada beberapa fungsi yang diemban komunikasi massa, yakni 

menghibur, meyakinkan, menginfomasikan, menganugerahkan status, 

membius dan menciptakan rasa kebersatuan. Dari unsur – unsur tersebut 

fungsi film sebagai media komunikasi massa dapat diaktualisasikan sebagai 

berikut : 

a. Menghibur, film dalam komunikasi massa befungsi sebagai media yang 

memberikan penghiburan terhadap khalayak luas.  Pesan – pesan yang 

menghibur didesain sedemikian rupa oleh para pembuat film  sehingga 

dapat menarik dan menghibur khalayak. 

b. Meyakinkan, film sebagai media yang dapat meyakinkan seseorang dan 

menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu, hal itu terjadi karena 

pesan – pesan yang disampaikan dalam sebuah film cenderung lebih 

mengena dan menjurus langsung kepada para khalayak. 

c. Menginformasikan, Film sebagai media yang memberikan informasi 

kepada khalayak luas, film sebagai media informasi memberikan 
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informasi terhadap peristiwa atau realitas yang diangkat dalam suatu 

film yang belum diketahui oleh para khalayak sebelumnya. 

d. Menganugerahkan status, menjadi pusat perhatian bisa kita temui pada 

film – film yang memiliki track record yang bagus, dimana actor–actor 

yang bermain di film tersebut mempunyai nama di mata para khalayak, 

dan menjadi pusat perhatian khalayak luas yang berdampak film 

tersebut ditonton oleh massa yang besar. 

e. Membius, fungsi membiusnya sebuah film bisa terjadi bila film 

memiliki informasi spesifik yang khalayak percaya bahwa tindakan 

tertentu benar adanya. Sehingga para khalayak terbius pada situasi 

yanga ada dalam alur film tersebut. 

f. Menciptakan rasa kebersatuan, film sebagai media yang mampu 

menciptakan dan membuat khalayak memiliki rasa kesatuan. Hal ini 

dapat kita lihat dalm film – film yang bertemakan nasionalis yang 

membangkitkan rasa kebersatuan di dalam diri para khalayak luas. 

Selain fungsi Unsur – unsur yang diterangkan diatas film sebagai media 

dalam komunikasi massa juga mencakup unsur unsur yang lainnya. Unsur-unsur 

tersebut diantaranya : 

a. Film Sebagai media alat propaganda, dalam hal ini film menjadikan 

penonton/khalayak sasaran utama untuk dipengaruhi. Film propaganda 

sendiri mempengaruhi penonton agar menerima atau menolak suatu ide 

atau barang, membuat senang atau tidak senang terhadap sesuatu sesuai 
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keinginan pembuat film. film propaganda banyak digunakan dalam 

promosi suatu barang serta kampanye politik. 

b. Film sebagai media penerangan, film sebagai media penerangan 

menjelaskan kepada penonton / khalayak terhadap  suatu permasalahan. 

Sehingga nantinya khalayak mendapat kejelasan dan paham tentang hal 

tersebut dan mampu menjalankannya. 

2.2.7 Konstruksi Pesan Melalui Film 

  Harold Laswell (1948) menyatakan bahwa cara terbaik untuk komunikasi 

adalah dengan menjawab “siapa berkata apa melalui saluran apa dengan efek 

apa”. Dari pernyataan tersebut kita dapat mengetahui unsur komunikasi yang 

meliputi pesan, media, komunikan, serta efek. Pesan adalah hal yang sangat penting 

karena komunikasi terjadi karena ada pesan yang ingin Anda sampaikan kepada 

orang lain. Pesan adalah berupa pesan verbal dan non-verbal yang meliputi simbol 

– simbol yang disepakati antara pelaku komunikasi. Pesan menjadi hal paling utama 

dalam proses komunikasi oleh karena itu sebaiknya isi pesan harus dikelola dengan 

baik kepada para komunikan agar nantinya proses komunikasi dapat berjalan 

dengan baik dan lancar. Dalam sudut pandang konstruksionis, media bebas, yang 

juga merupakan subjek yang membangun realitas, lengkap dengan pandangan, bias, 

dan keberpihakan. Ini adalah media yang digunakan sebagai agen konstruksi sosial 

yang mendefinisikan realitas. Bentuk media massa sendiri bermacam – macam baik 

cetak dan elektronik yang meliputi koran, majalah, radio, televisi dan film. 

Konstruksi pesan itu sendiri dapat diartikan sebagai aktifitas penyusunan realitas 

yang berhubungan untuk terbentuk suatu pesan bermakna untuk komunikan atau 
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bisa disebut kegiatan yang bertujuan untuk membangun suatu makna kepada orang 

lain. 

 Konstruksi pesan melalui film, yang menjadi komunikator dan pembuat 

pesannya adalah para sineas film. Dalam mengkonstruksi pesannya didalam sebuah 

film yang dibuat, para sineas film berbekal dari realitas yang ada di sekitarnya. 

Pesan – pesan yang terkandung didalam sebuah film tidak lepas dari pemikiran – 

pemikiran yang mewakili perasaan para sineas dan terselip ideologi tertentu. Hal – 

hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi komunikan (penonton) untuk 

mempersepsikan sesuatu berbekal dari konstruksi pesan yang dibuat oleh para 

sineas. Film merupakan media untuk penyampaian pesan – pesan yang ada dalam 

pemikiran para pembuat film pada hakikatnya manusia merupakan aktor kreatif dari 

realitas sosialnya. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh 

norma, kebiasaan, nilai, dll yang semuanya termasuk dalam fakta sosial, yaitu 

tindakan yang menggambarkan struktur institusi sosial. 

 Dalam mengkonstruksi pesan kedalam sebuah film, para pembuat film 

harus berbekal dengan pengetahuan – pengetahuan serta pengalaman yang 

menyangkut sebuah realita yang akan dia angkat kedalam sebuah film. berbekal 

pengetahuan dan pengalaman tersebut nantinya pesan – pesan yang tersampaikan 

kepada para penonton tidak rancu dan maknanya dapat ditangkap dan dipahami 

oleh para penonton. Pesan akan lebih baik dan bermanfaat dalam sebuah film ketika 

para senias film mengkonstruksikan pesan tersebut dengan meliputi unsur – unsur 

yang diantaranya meliputi unsur informatif dan edukasi. Setidaknya pesan yang 

diterima seorang penonton bisa bermakna dan menjadi suatu pelajaran yang didapat 
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olehnya, dari yang sebelumnya belum tahu sama sekali menjadi tahu dengan 

konstruksi pesan yang dibangun oleh para sineas film. 

 Makna dibalik konstruksi pesan didalam sebuah film itu sendiri tidak lain 

untuk memberikan kesan bahwa film adalah media yang komunikatif. Film dapat 

memberikan unsur yang informatif serta edukatif terhadap para penonton.  Disisi 

lain film merupakan sarana media yang yang dapat mencakup khalayak luas untuk 

membangun dan mempengaruhi pola perilaku khalayak melalui pemikiran – 

pemikiran dan ideologi seorang pembuat film dalam konstruksi pesan yang ingin 

disampaikan. Film dapat merepresentasikan suatu hal yang ada berbekal realitas – 

realitas yang dialami.  

 Film dapat merepresentasikan suatu hal yang ada berbekal realitas–realitas 

yang dialami. Makna film sebagai representasi dari adegan film berbeda dari film 

dari pantulan realitas. Sebagai representasi nyata masyarakat berarti film itu 

membentuk dan membangun sebuah realitas ke dalam layar kaca kepada 

masyarakat berdasarkan ideologi seorang pembuat film tersebut. Hal ini tidak sama 

dibandingkan film yang hanya menyajikan refleksi dari realita yang mana film 

hanya memasukan realitas dalam layar kaca tanpa ada perubahan.  
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2.3 Kerangka Fikir 

Gambar 2.1 Kerangka fikir 

Sumber: Hasil pemikiran peneliti 2018 

Berdasarkan pada gambar 2.1 diatas, kerangka konsep menujukan bahwa 

peneliti akan meneliti Film sebagai unit untuk pengamatan, kemudian peneliti 

memilih dan menurunkan film yang masih umum tadi kepada film Hari Ini Pasti 

Menang. Dalam film ini peneliti akan melihat realita perjudian di sepakbola 

indonesia sebagai unit analisis. Kemudian untuk mengetahui pembingkaian dan 

pengkonstruksian terhadap perjudian sepakbola tersebut, peneliti menggunakan 

analisis framing model Gamson dan Modigliani yang meliputi perangkat elemen 

Framing devices dan reasoning devices sebagai alat membedah agar mengetahui 

pembingkaian realita yang dilakukan sutradara berkaitan dengan perjudian 

sepakbola Indonesia. 


