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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Konstruksi  

2.1.1. Pengertian 

Berita bagi sebagian masyarakat umum adalah sebagai barang yang 

suci dan penuh dengan obyektifitas. Namun berbeda dengan kalangan 

tertentu yang paham betul dengan kerja pers. Mereka akan menilai lebih 

dalam terhadap pemberitaan yang disajikan oleh penulis, yaitu dalam 

setiap penulisan berita menyimpan subyektifitas seorang penulis, seorang 

penulis pastilah akan memasukan ide mereka dalam analsis data yang 

diperoleh di lapangan. 

 Kenyataan seperti ini seperti mengamini bahwa media berhasil dalam 

tugasnya mengkonstruksi realitasdari peristiwa itusendiri, sehingga 

pembaca terpengaruh dan memiliki pandangan yang sama dengan yang 

seorang penulis maksudkan. 

 Isi media adalah hasil konstruksi realitas terhadap  ideologi, kepentingan 

keberpihakan media dalam memandang suatu berita, apalagi bila berita 

tersebut memiliki akibat terhadap keuntungan atas keberpihakan media, 

media akan lebih gencar lagi dalam mengkonstruksi. 

 Istilah konstruksi atas realitas sosial dikenal melalui buku Peter L. Berger 

dan Thomas Luckmann yang berjudul The Sosial Construction of Reality: 

A Treatise in the Sosiologicalof Knowledge (1996). Ia menggambarkan 
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proses sosial melalui tindakan dan interaksnya, dimana individu 

menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimilikinya dan 

dialaminya bersama secara subyektif. ( Bungin, 2011:13) 

Menurut (Suparno,1997:25) yang di kutip pada buku Burhan Bingin 

yang berjudul Konstruksi Sosial Media Massa (Bingin,2011:14) ada 

sebanyak tiga macam konstruksivisme: pertama, konstuksivisme radikal; 

kedua, realisme hipotetis; ketiga, konstruktivisme biasa. Konstruktivisme 

radikal adalah sebuah realitas yang dibentuk dari pengalaman seseorang, 

penganut konstrutivisme radikal biasa mengesampingkan hubungan antara 

pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kebenaran, konstruktivisme 

radikal hanya mengaku apa yang timbul di pikiran kita. 

Sedangkan dalam pandangan realisme hipotetis berbanding terbalik 

dengan konstruktivisme radikal, kaum realisme hipotetis percaya bahwa 

pengetahuan adalah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas 

dan menuju kepada pengaetahuan yang hakiki. 

Konstruktivisme biasa mengambil semua konsekuensi konstruktivisme 

dan memahami pengtahuan sebagai gambaran realitas, kemudian 

pengetahuan individu dipandang sebagai gambaran yangdi bentuk oleh 

realitas objek dalam dirinya sendiri. 

Penman menguraikan empat kualitas komunikasi jika dilihat dari 

perspektif konstruksionis. Pertama, komunikasi itu bersifat konstitutif, 

artinya, komunikasi itu sendiri yang menciptakan dunia kita. Kedua, 

komunikasi itu bersifat konstektual, artinya, komunikasi hanya dapat 

dipahami dalam batasan waktu atau tempat-tempat tertentu. Ketiga, 
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komunkasi itu bersifat beragam, artinya, komunikasi terjadi dalam bentuk 

yang berbeda. Keempat, komunkasi itu bersifat tidak lengkap, artinya, 

komunikasi itu ada dalam proses, dan oleh karenanya, selalu berjalan dan 

berubah. (Penman, 1992: 234-250) 

Pendekatan konstruksi sosial atas realitas terjadi secara simultan 

melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. Proses ini terjadi antara individu satu dengan lainya di dalam 

masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses sosial tersebut 

adalah objektif, subyektif, dan simbolis atau intersubjektif. (Bungin, 

2007:202). 

Objektif reality, merupakan suatu kompleksitas definisi  realitas 

(termasuk ideologi dan keyakinan) serta rutinitas tindakan dan tingkah 

laku yang telah mapan terpola (tercakup dalamnya adalah sebagai intitusi 

sosial dalam pasar) yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum 

sebaga fakta. Symbolic reality, merupakan semua ekspresi simbolik yang 

dihayati sebagai objectiver reality, termasuk di dalamnya teks industry 

media, representasi pasar, kapitalisme dan sebagainya dalam media. 

Sedangkan Objective reality merupakan konstruksi definisi realitas (dalam 

hal ini misalnya media, pasar dan seterusnya) yang dimiiki individu dan di 

konstruksi melaluproses internalisasi. 

Adapun dalam pandangan Peter L, Berger tiga tahapan yang di maksud 

adalah (Eriyanto, 2002:16): 

1. Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam 

dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat 
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dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana dia 

berada. 

2. Objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapa, baik mental maupunfisik dari 

kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menhasilkan realitas 

objektif yang bisa jadi akan mengadapi si pengasil itu sendiri sebagai 

faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang 

mengahasilkanya. 

3. Internalisasi, proses ini lebih merupakan penyerapan kembali dunia 

objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subyektif indifvidu 

di pengaruhi ole struktur dunia sosial.berbagai macam unsur dari dunia 

yang telah terobjektifkan tersebut akan di tangkap sebagai gejala realitas di 

luar kesadaranya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui 

internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat. (Eriyanto, 2002:18) 
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2.1.2. Proses konstruksi 

Menurut Burhan Bingin, kelahiran konstruksi sosial media massa 

berlangsung melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi 

Isu isu yang di angkat di media setiap harinya adalah isu yang 

selal berhubungan dengan tiga hal yaitu di antaranya adalah kedudukan 

(tahta), harta, dan perempuan. Selain fokus pada tiga hal tersebut media 

juga mengankat isu lain tentang informasi yang bersifat menyentuh 

perasaan banyak orang, yaitu persoalan sensitivitas, sensualitas, mapun 

kengerian. 

 Ada tiga hal pentng dalam penyiapan materi konstruksi sosial 

yaitu: (1) Keberpihakan media massa. Dalam arti, media massa 

digunakan oleh kekuatan-kekuatn kapital untuk menjadikan media 

massa seaai mesin penciptaan uang dan pelipat gandaan modal. (2) 

Keberpihakan semu kepada masyakat. Bentuk keberpihakan ini adalah 

dalam bentuk empati simpati dan berbagai partisipasi kepada 

masyarakat,namun ujung-ujungnya adalah untuk “menjual berita” dan 

menaikan rating untuk kepentingan kapitalis. (3)Keberpihakan kepada 

kepentingan umum. Arti sesungguhnya sebenarnya adala visi setiap 

media massa, namun ahir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukan 

jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar. 

2. Tahap Sebaran Konstruksi 

Sebaran konstruksi edia massa dilakukan meluistrategi media massa 

yang prinsip utamanya adala real time. Prinsip dasar dari sebaran 
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konstruksi dia adalah semua informasi harus sampai pada pemirsa atau 

pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media, 

apa yang di pandang penting oleh media, menjadi penting juga untuk 

pemirsa atau pembaca. 

3. Pembentukan Konstruksi Realitas 

a. Tahap pebentukan Konstruksi Realitas 

Ini adalah tahap dimana sebaran konstruksi telah sampai pada 

pemirsa atau pembaca, yaitu terjadi pebentukan konstruksi di 

masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. 

Pertama, konstruksi realitas pembenaran, kedua, kesedian 

dikonstruksi olej media massa, dan ketiga, sebagai pilihan 

konsumtif. 

b. Pembentukan Konstruksi Citra 

Di mana bangunan konstruksi citra yang di bangun oleh media 

massa ini terbentuk dalam dua model ; (1) model good news dan 

(2) model bad news. 

4. Tahap Konfirmasi 

Di tahapan ini media massa maupun pembaca dan pemirsa memberi 

argumentasi dan akuntanbilias terhadap pilihanya untuk terlibat dalam 

dalam tahapan pembentukan konstruksi. Bagi media tahap ini penting 

karena sebagai bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-

alasanya konstruksi sosial. (Bungin, 2006:195-200). 
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Gambar 2.1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa 

 

Sumber gambar (Bungin, 2006:195-200) 

2.1.3. Media dalam Paradigma Konstruksionis 

Media yang sering kita saksikan di televisi atau medi daring yang 

kini sedang naik adalah bentuk dari usaha pers yang bertugas untuk 

menyelenggarakan menyiarkan dan menyalurkan informasi dengan output 

produk yang dihasilkan adalah berita. Setiap media memiliki karakter 

tersendiri yang berbeda dengan media lainya. Perbedaan yang mencolok 

adalah pengemasan berita, tampilan berita, tujuan berita itu sendiri semua 

karakter tersebut di latar belakangi oleh tujuan dari media yang berbeda- 

beda dan tentu memiliki kepentingan lain dari tujuan pokok 

menyampaikan berita itu sendiri. Latar belakang kepentingan tersebut 

adalah antara lain faktor ekonomi, politik, dan kepentingan organisasinya. 
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Dikutip dari Piaget (1970, 1972) dan Vygotsky (1978, 1986), teori 

konstruktifis dikembangkan terutama dalam bberapa dekade terahir. Jean 

Piaget (1967) menganggap bahwa setiap individu membangun 

pengetahuan tentang dunia nyata melalui asimilasi dan akomodasi. Lev 

Vygotsky (1986) menekankan pengaruh budaya dan sosial pada 

perkembangan kognitif. Menurut pendekatan kontruktivis, pengetahuan 

dan pembelajaran didasarkan pada menghubungkan informasi / 

pengalaman baru dengan pengalaman yang di peroleh sebelumnya dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

Kepentingan yang di usung oleh suatu media secara nyata 

mempengaruhi berita yang di sampaikan, seingga membuat berita yang di 

sajikan oleh media tersebut bukanlah sebuah fakta yang obyektif. Kondisi 

ini membuat masyarakat yang beranggapan bahwa berita yang di sajikan 

oleh media adalah fakta yang telah di konstruksi sedemikian rupa demi 

memenuhi kebutuhan media dan latar belakang media tersebut. Munculah 

pandangan berita yang di muat di media massa terdapat suatu kepentingan 

pemilik media di belangnya, hal ini sudah sangan lazim di Indonesia, 

pemik media menkonstruksi berita untuk keuntungan pribadi atau ada 

maksud lain di belakangnya. 

2.1.4. Konstruksi Realitas Sosial 

dalam penjelasan ontologi paradigma konstruktivis, realitas 

merupakan konstruksi sosial yang diciptakan ole individu. Namun 

demikian, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi, yang berlaku 

sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. 
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 Ritzer (1992) mengatakan bahwa pandangan yang menempatkan 

individu adalah manusia bebas dalam hubungan antara individu dengan 

masyarakat merupakan pandangan beraliran liberal ekstrem, namun 

pengaruh aliran ini telah menyebar luas dalam paradigma definisi sosial. 

Realitas sosial itu ada dilihat dari subyektivitas ada itu sendiri dan dunia 

objektif di sekeliling realitas sosial tersebut. Individu tidak dilihat sebagai 

kedirianya, namun juga dilihat sebagai mana kedirian itu berada, 

bagaimana ia berada, bagamana pula lingkungan menerimanya. 

Pada kenyataanya realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran 

individu, baik di dalamnya ataupun diluar realitas tersebut. Realitas sosial 

itu memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan 

secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu 

secara obyektif. 

Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan mengrekonstruksinya dalam 

dulia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu 

lain dalam institusi sosialnya. (Bungin, 2008:12-13). 

 

2.1.5. Media Dalam Konstruksi Realitas 

Sebuah realitas sosial tidak tumbuh sendiri tanpa kehadiran 

individu, baik di dalam ataupun di luar realitas tersebut, Realitas sosial itu 

memiliki makna tersendiri ketika realitas sosial dikonstruksi dan 

dimaknakan secara subyektif oleh suatu individu lain sehingga 

menguatkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi suatu 

realitas sosial dan mengkonstruksikanya dengan realitas, memantapkan 
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realitas itu berdasarkan subtektifitas individu lain dalam intitusi sosialnya 

(Sobur, 2015:90) 

Struktur sosial tidak akan ada jika tidak terdapat interaksi sosial 

oleh orang orang yang terlibat di dalamnya melalui proses penggunaan 

bahasa. Karena itu banyak di temui kasus dimana kelompok yang 

memiliki kekuasaan mengendalikan makna di tengah pergaulan sosial 

menggunakan bahasa. Bahasa jelas ber implkasi terhadap kemunculan 

makna tertentu (Sobur 2015 :90) 

2.1.6. Paradigma Hierarchy of Influences 

Pada sebuah model Hierarchy of Influences terdapat banyak tingkatan 

yang melengkapi media. Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. 

Reese (1996). Membuat hirarki atau sebuah tingkatan-tingkatan. 

Tingkatan itulah yang dapat menjelaskan adanya sebuah pengruh terhadap 

berita yang telah di hasilkan dari sebuah realitas yang telag di konstruksi 

sedemikaian rupa. 

1) Individual level 

Sebuah pengaruh pertama yang di sebabkan ole para pekerja 

individu. Paradigma ini melihat pada komunikator berupa 

karakteristik pekerja media (gender, etnis). Latar belakang individu 

dan pengalaman (agama, sosial, ekonomi), latar belakan 

profesional (pendidikan, pengalaman profesi, sikap, nilai-nilai, 

kercayaan) 

 

 



 

19 
 

2) Media Routine 

Konten dalam media di oengaruhi oleh rutinitas media seperti 

kegiatan proses seleksi dan sortir dalam rutinitas di redaksional. 

Pemberitaan juga dipengaruhi oleh bagaimana media menyusunya. 

Rutinitas yang mempengaruhi seperti kebijakan dan struktur 

organisasi media. Praktk organisasi seperti ini di maksudkan 

sebagai pembagian wewenang kerja yang akhirnya berahir dengan 

seleksi dan menghambat untuk melanjutkan keputusan. 

3) Organization Level 

Oraganisasi media seringkali membuat konflik. Contonya ketika 

terjadi kedekatan antara wartawan dan narasumber, namun di sisi 

lain editor ngin menampilkan kebutuhan khalayak dan ditambah 

adanya otoritas-otoritas yang berpengaruh dalam menyokong 

ekonomi di media tersebut. 

4) Ekstra Media Level 

Dalam pembentukan sebuah berita, narasumber punya banyak 

pengaruh penting dalam informasi yang dimilikinya, narasumber 

bisa memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang 

ada. 

5) Ideology level  

Masyarakat atau komunitas dapat membuat fenomena atau 

peristiwa yang sama dalam perspektif yang berbeda-beda. Setiap 

pekerja media dapat memiliki andil dalam mengkonstruksi sebuah 

fakta yang ada sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap 
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individu yang dianutnya. Berita merupakan hasil dari refleksi 

kegiatan jurnalistik yang telah di proses oleh para pekerja media, 

mulai dari menulis kembali peristiwa sesuai rangka yang 

digunakan wartawan dan kebijakan redaksional media. 

  

2.2.  Anlisis Framing 

2.2.1. Pengertian  

Gagasan framing, pertama kali di lontarkan oleh Beterson tahun 

1955. Awalnya frame di maknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, 

serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengaprsiasi 

realitas (Sobur, 2015:161-162). 

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta.analisis 

ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta dalam erita 

agar lebih bermakna,lebih menarik,lebih berarti atau lebih diingat untuk, 

untuk menggiring intepretasi khalayak sesai perspektifnya. (Sobur, 

2015:162) 

Ada beberapa definisi framing menurut para ali yang di kutip dari 

Eriyanto (2001:77-79), definisi tersebut terangkum dalam table berikut. 

 



 

21 
 

Tabel 2.1 

PENGERTIAN FRAMING MENURUT PARA AHLI 

Robert N. 

Entman 

Proses seleksi dari berbagai aspek realitas seingga 

bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol 

ketimbang aspek yang lain. Ia juga menyertakan 

nempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas 

sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar 

daripada sisi yang lain 

William A. 

Gamson  

Cara berpikir atau gugusan ide-ide yang terorganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna 

peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Cara bercerita tu terbentuk dalam suatu 

kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau 

struktur pemahaman ng digunakan individu untuk 

mengkonstruksi pesan atau makna dan pesan-pesan yang 

ia sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-

pesan yang ia terima. 

Tood 

Gitlin 

Strategi bagaimana realitas / dunia dibentuk dan 

disederhanakan sedemikian rupa untuk di tampilkan 

kepada kalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa 

ditampilkan kepadakhalayak pembaca. Peristiwa-

peristiwa dtamplkan dalam pemberitaan agar tampak 

menonjoldan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu 

dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, an 

presentasi aspek tertetu dari realitas 

David E. 

Snow and 

Pemberian makna untuk nafsirkan peristiwa dan kondisi 

yang relevan. Frame mengorganisasikan sistim 

kepercayaandan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 
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Robert 

Sanford 

anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalia 

tertentu. 

Amy 

Binder 

Skema intepretasi yang digunakanole individu untuk 

menepatkan, menafsirkan,mengidentifikasi, dan melabeli 

peristiwa secara langsung atau tidak. Frame 

mengorganisasi peristiwa yang kompleks kedalam 

bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu 

ndividu untuk mengerti makna peristiwa. 

Zhongdang 

Pan and 

Gerald M. 

Kosicki 

Strateg konstruksi dan memproses berita. Pangakat 

kognisi yang digunkan dalam mengkode informasi, 

menafsirkan pestia, dan dihubungkan dgan rutinitas dan 

konvensi pmbentukan beriita. 

Sumber : (Eriyanto, 2001:79) 

2.2.2. Teknik Framing  

Secara teknis tidak mungkin seorang pekerja media untuk mem framing 

seluru bagian dari berita, artinta hanya bagian yang happening atau 

penting saja yang menjadi objekdar framing. 

Menurut Entman ( Sobur,2015:172), framing dalam berita dilakukan 

dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (problem 

identificatiom), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai posiif 

atau negatif ; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal 

intepretation), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada 

evaluasi moral (moral evaluation), yaitu penilaian atas penyebab masalah; 

dan keempat, saran penanggulangan masalah (treatmen recomendation), 
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yaitu menawarkan suatu cara penanggulangan masah dan kadang kala 

memprediksikan hasilnya. Lebih jelasnya, keempat cara tersebut dapat 

dilihat pada skema yang di pinjam dari Robert Entman skema teknik untuk 

memframing. 

Gambar 2.2 

SKEMA FRAMING ROBERT ENTMAN 

Teknik Framing 

 

 

 

 

 

Sumber : (Sobur, 2015:173) 

Pada umumnya terdapat empat teknik memfrang berita yang dipakai 

wartawan yaitu : (1) cognilive dissonance (ketidak sesuaian sikap dan 

perilaku); (2) empati (membentuk “pribadi khayal’) ; dan (4) asosiasi 

(mengabungkan kondisi, kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan 

fokus berita) (Sobur, 2015:173) 

2.2.3. Analisis Framing Pan dan Kosicki 

Model framing yang di kenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald 

M. Kosicki adalah salah satu model yang paling populer dan paling sering  

dipakai. Model ini diperkenalkan lewat tulisan di jurnal political 

communication. Dimana mereka mengoprasikan empat dimensi structura 

teks berita sebagai perangkat framing: sintakis, skrip, tematik, dan retoris. 

Treatment Recomendation 

Saran penanggulangan masalah 

Causal Intepretation 

Siapa penyebab masalah 

Moral Evaluation 

Penilaian atas penyebab 

masalah 

Problem identification 

Peristiwa dilihat sebagai apa 
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Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang 

mempunyai frame yang berfungsisebaga pusat organisasi ide. Karena 

menurut mereka framing adalah suatu ideyang di hubungkan dengan 

elemen berbeda dalam teks teks berita, kutipan berita, latar belakang 

informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara 

keseluruhan frame berhubungan dengan makna. Bagai mana seseorang 

memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang 

dimunculkan dalan suatu teks. (Eriyanto, 2001:295) 

 Dalam pendekatan ini ada empat perangkat framing yang menjadi 

struktur besar, yaitu di antaranya adalah ; pertama struktur sintaksis; 

kedua stuktur skrip; ketiga struktur tematik; dan yang keempat struktur 

retoris. Berikut adalah diskripsi lebih jelas dari keempat perangkat framing 

menurut Pan dan Kosicki : 

1. Struktur sintaksis 

Struktur ini bisa di amati di bagian teks. Bagaimana seorang jurnalis 

menyusun peristiwa, pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas 

peristiwa kedalam bentuk susunan kisah berita. Struktur sintaksis dapat 

di amati dalam beberapa bagian berita ( hadline yang dipilih, lead yang 

digunakan, informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, 

dan sebagainya). Bentuk sintaksis yang paling populer adala struktur 

piramida terbalik, yang dimulai dengan judul headline, lead, episode, 

latar, dan penutup. 
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2. Struktur skrip 

Bagaimana seorang jurnalis melakukan strategi dalam bercerita atau 

bertutur kata yang di pakai dalam mengemas sebuah peristiwa. 

Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini di latari 

karena dua hal, pertama, banyak laporan berita yang berusaha 

menunjukan hubungan, peristiwa yang di tulis merupakan lanjutan 

berita sebelumnya, dan yang kedua , berita pada umumnya mempunyai 

orientasi memhubungkan teks yang ditulis dengan lingkungan 

komunal pembaca. Perbedaan dari dua hal diatas bukanlah peda 

bercerita, melainkan fakta yang di hadapi. Bentuk umum dari struktur 

skrip adalah pola 5W+1H (what, when, why,where, dan how). 

3. Struktur tematik 

Perangkat inimelihat bagaimana soerang wartawan mengungkapakan 

pandanganya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan 

antar kalimat yang membentuk teks secara utuh. Struktur ini 

berhubungan dengan bagaimana fakta ditulis. Bagaimana kalimat yang 

dipakai, bagaimana menepatkan dan menulis sumber kedalam teks 

berita secara keseluruhan. 

4. Struktur retoris 

Merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Perangkat framing yang 

digunakan adalah leksikon, grafis, metafora,penandaan dengan unit 

analisis kata, idiom, gambar, foto, dan grafik. Struktur ni berhubungan 

dengan bagaimana cara wartawan menekankan arti tertentu. 
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TABEL 2.2 

MODEL ANALISIS FRAMING PAN DAN KOSICKI 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, 

latar informasi, 

kutipan, sumber, 

pernyataan, penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mngisahkan fakta 

2. Kelengkapan 

berita 

5W+1H 

TEMATIK 

Cara watawan 

menuliskan fakta 

3. Deatail  

4. Koherensi  

5. Bentuk kalimat  

6. Kata ganti 

Paragraph, 

proposisi 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis  

9. Metaphor  

Kata, idiom, grafik, 

gambar 

Sumber : (Eriyanto, 2001:295) 

2.3. Pemberitaan.  

2.3.1. Pengertian Berita 

Berita adaka suguhan utama dari sebuah media massa, meliput 

peristiwa atau fenomena dan menulisnya untuk menjadi sebuah berita 

yang utuh adalah tugas pokok jurnalis atau wartawan dan bagian redaksi 

sebuah media tersebut. 

 Banyak sekali definisi berita menurut para ahli, akan tetapi banyak 

penekanan yang berbeda terhadap unsur yang di kandung dalam sebuah 

berita. Nothlife, menekankan pengertian berita pada unsur “keanehan” 
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atau ketidak laziman, sehingga mampu menarik perhatian dan rasa ingin 

tahu (curiousity). Ia mengatakan, “jika seekor anjing menggigit orang itu 

bukanlah berita. Tetapi jika orang menggigit anjing itu adalah berita” (if a 

dog bites a man, it is not news. But if a man bites a dog is a news). 

(Syamsul, 2014:4). Tidak bisa di pungkiri kini banyak media daring yang 

masih menganut definisi tersebut karena dalam unsur berita itu jauh lebih 

menarik dari unsur berita konvensional yang di beritakan, dan tentu saja 

itu membuat rating atau visitor dalam media tersebut meningkat dengan 

adanyaberita seperti itu. (Djuraid, 2006:11). 

 

 Penekanan lain dalam definisi berita juga bisa dari sudut pandang 

proses terbentuknya berita itu sendiri. Berita adalah sebuah laporan atau 

pemberitahuan mengenai tejadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang 

bersifat umum dan baru saja terjadi yang di sampaikan oleh wartawan di 

media massa. Faktor peristiwa atau keadan menjadi pemicu utama 

terjadinya sebuah berita dengan kata lain, peristiwa dan keadan itu 

merupakan fakta atau kondisi yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan 

atau fiksi penulisnya. (Djuraid, 2006:12). 

 

2.3.2.  Unsur-unsur berita. 

Banyak penekanan dalam unsur berita yang di prodksi oleh jurnalis 

dalam praktinya, terdapat banyak perbedaan sdut pandang untuk 

menetukan sifat atau ciri sebuah berita. Ada yang menekankan segi unsur 
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yang harus di kandung dalam berita yanakan di publish, ada pula yang 

memberi penekanan ada ciri-cirinya. 

Muncul formulasi yan menyebutkan bahwa ciri yang harus dimiliki 

sebuah berita mencakup: 

1. Accuracy: akurat, cermat, dan teliti. 

2. Universality: berlaku umum. 

3. Fairness: : jujur dan adil. 

4. Humanity: nilai kemanusiaan. 

5. Immediate: segera. 

Adapula yang mengatakan bahwa untuk menilai apakan suatu berita 

tersebut memiliki nilai berita atau tidak, reprter harus dapat melihat unsur-

unsur sebagai berikut. 

1. Penting (significance): mempunyai pengaruh besar terhadap 

kehidupan banyak orang atau kejadianya mempunyai akibat 

yang luas terhadap kehidupan khalayak pembaca 

2. Besaran (magnitude): sesuatu yang besar dari segi jumlah, 

nilai, atau angka yang besar hubunganya sehingga menjadi 

sesuatu yang berarti dan menarik untuk di ketahui banyak 

orang. 

3. Kebaruan (timeliness): memuat perstiwa yang baru saja terjadi, 

hal ini menjadi aktual dan akan menjadi topik yang hangat 

untuk di bicarakan secara umum. Aktual atau berita terkini  

berkaitan dengan tenggat waktu bahwa kejadian tersebut bukan 
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berita basi atau terlambat memenuhi waktu pemuatan yang 

sudah di tetapkan pemimpin redaksi. 

4. Kedekatan (proximity) : memiliki kedekatan jarak ( geografis) 

ataupun emosional. 

5. Ketermukaan (prominence): hal hal yang mencuat dari diri 

seorang atau sesuatu benda, tempat, atau kejadian. Suatu 

peristiwa yang menimpa seorang artis atau menyangkut orang 

terkenal menjadi berita penting untuk di ketahui oleh pembaca. 

6. Sentuhan manusiawi (human interest) : suatu yangmenyentuh 

rasa kemanusiaan menggugah hati, dan minat. (Barus, 2010:31-

32) 

Terlepas dari semua unsur di atas, dalam menulis berita seorang wartawan 

tetap harus mengacu pada unsur-unsur paling pokok dalam pembuatan 

berita yang lengkap. Unsur-unsur berita itu dikenal dengan 5W+1H : 

1. What =apa yang terjadi 

2. Where = dimana hal itu terjadi 

3. When = kapan peristiwa itu terjadi 

4. Who = siapa yang terlibat dalam kejadian itu 

5. Why = kenapa hal itu terjadi 

6. How = bagaimana peristiwa itu terjadi. (Romli, 2014: 10). 
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2.3.3. Fungsi politik media massa 

Menurut pawito (2009:89), Dye dan Zeigler mengidentifikasi fungsi 

politis media massa. Fungsi tersebut meliputi : 

a) Fungsi pemberitaan 

Adalah apa yang disebut berita, peristiwa mana yang harus 

diberitakan, siapa yang harus diberi tempat dalam pemberitaan, 

dan frame apa yangharus dipilih berkaitan dengan peristiwa 

yangakan di beritakan. 

b) Fungsi Inepretasi 

Fungsi ini bersangkutan dengan bagaimana peran media massa 

dalam menafsirkan sebuahperistiwa dengan wujud informasi 

kepada publik. Yugas media tidak hanya mengamati suatu 

kejadian dan melaporkanya kepada publik. Media massa 

biasanya meletakan suatu peristiwa dalam konteks tertentu 

memilih frame, memilih narasumber dan mengemukakan 

analsis intepretassi tertentu. 

c) Fungsi Sosialisasi 

Fungsi ini menunjuk pada kiprah media massa 

menyebarluaskan dan membantu upaya pewarisan nilai-nilai 

dan norma dalam masyarakat. Hakikat dari fungsi ini adalah 

pendidikan kepada masyarakat luas mengenai nilai, keyakinan, 

sikap, dan perilaku yang brkaitan dengan sistem politik. 

 

 



 

31 
 

d) Fungsi Persuasi 

Fungsi ini sangat jelas terlihat ketika di selenggarakanya massa 

kampanye pemilihan umum. Banyak sekali media-media yang 

dipesan oleh partai politik guna mengiklankan produk poltik 

mereka untuk mencari dan meningkatkan dukungan khalayak 

pemilihan ke partai tersebut. 

e) Fungsi pengagendaan isu 

Fungsi ini bisa di amati ketika media massa memberikan titik 

berat tertentu terhadap suatu peristiwa atau isu yang di 

beritakan. Pemberian titik ini dilakukan dengan memberi 

alokasi ruang waktu tertentu, penempatan berita di halaman 

tertentu, ataupun penempatan urutan berita. 

2.4. Fokus Penelitian 

Karena  peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian 

kualitatif lebih berdasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fasebilitas 

masalah yang akan di pecahkan melalui peneltian (Sugiono, 2015:207). 

 Maka dari itu, dalam penelitian ini yang menjadi konsentrasi dan konteks 

pembahasan utama peneliti adalah bagaimana konstruksi pemberitaan kedua 

media yaitu kumparan.com dan merdeka.com dan menganalisis framing berita di 

rubrik politiknya. 

 Guna mengetahui bagaimana kedua media mengkonstruksi pemberitaan, 

peneliti menggunakan struktur sintakis, struktur skrip, struktur tematik, dan 

struktur retoris milik Pan dan Kosicki. Dengan menggunakan empat elemen 
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struktur milik Pan dan Kosicki maka akan di ketahui framing yang di lakukan 

oleh kedua media untuk membuat berita. 

2.5.Asumsi Dasar 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki asumsi dasar sebagai 

berikut: 

a. Setiap media pastilah memiliki ideologi dan nilai yang berbeda 

b. Setiap jurnalis di media memiliki cara penyampaian berita yang 

berbeda 

c. Fenomena PEMILU pastilah menjadi pemberitaan menarik untuk di 

angkat di media oleh para wartawan 

d. Beberapa media memberikan pemberitaan PEMILU dengan frame 

masing-masing, sesuai dengan kebutuhan 

e. Setiap partai atau calon pasti membutuhkan media untuk sarana 

promosi produk politiknya kepada khalayak pemilih 

 

 

 

 

 

 

 


