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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Online sebagai Media Komunikasi Massa 

Sebelum penulis membahas Media Online sebagai media komunikasi 

massa, akan lebih baik jika terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa itu 

komunikasi massa. Media massa mempunyai hubungan yang erat dengan 

komunikasi massa. 

Apa itu komunikasi? Harold Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik 

untuk menjelaskan adalah menjawab pertanyaan: who says what? In wich 

channel? To whom? With what effect? Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa 

komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek (akibat) tertentu. Willbur 

Schramm mengatakan bahwa komunikasi selalu menghendaki adanya paling 

sedikit tiga unsur, yaitu: sumber (source), pesan (message), dan sasaran 

(destination). (Suhandang, 2010:16). Bisa dibilang komunikasi akan lengkap 

apabila sumber, pesan, dan sasaran saling berhubungan. 

Komunikasi bisa terwujud apabila terdapat makna atau pengertian 

(meaning) yang terkandung didalam setiap pesan (ide, gagasan, informasi, 

perasaan, dan lain-lain) yang disampaikan dan dipahami bersama oleh pihak-

pihak yang terlibat dalam komunikasi. 

Hafied Cangara (2010: 20) menyatakan komunikasi hanya bisa disebut 

komunikasi, jika memiliki unsur-unsur pendukung yang membangunnya sebagai 

body of knowledge, yakni: sumber, pesan, media, penerima, pengaruh, umpan 
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balik, dan lingkungan. Unsur-unsur ini juga sering disebut komponen atau 

elemen. Adapun unsur-unsur yang dimaksud tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

Sumber 

 Semua peristiwa komunikasi melibatkan sumber sebagai pembuat atau 

pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia sumber bisa terdiri dari satu 

orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok misalnya partai, organisasi, 

lembaga atau negara. Sumber sering diartikan sebagai pengirim atau komunikator. 

Pesan 

 Pesan dalam komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim 

kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka melalui media 

komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, masihat, 

atau propaganda. Dalam Bahasa Inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan 

kata message, content, atau information. 

Media 

 Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari 

sumber kepada penerima. Media komunikasi memiliki beberapa bentuk ada 

saluran antar pribadi, media kelompok, dan ada yang dalam bentuk media massa. 

Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda, misalnya saluran, alat, 

sarana, atau dalam Bahasa Inggris disebut channel atau medium. 
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Penerima 

 Penerima adalah orang yang menjadi sarana pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima biasanyaterdiri dari satu orang atau lebih, bisa dalam bentuk 

organisasi, instansi, departemen, partai atau negara. Penerima biasa disebut 

dengan berbagai istilah, seperti komunikan, sasaran, khalayak, konsumen satau 

dalam Bahasa Inggris disebut audience atau receiver. 

Pengaruh 

 Pengaruh adalah perbedaan antara yang dipikirkan, dirasakan dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa 

terjadi pada pengetahuan, tingkah laku dan sikap seseorang. Oleh karena itu, 

pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau penguatan keyakinan pada 

pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang sebagai akibat penerimaan pesan. 

Pengaruh bisasa juga disebut disebut dampak, akibat atau effect dalam bahas 

Inggris. 

Tanggapan Balik 

 Ada yang beranggapan bahwa tanggapan balik sebenarnya merupakan 

salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Akan tetapi, 

karena pengaruh tidak selamanya berbalik kepada penerima, tanggapan balik 

dapat dibedakan dengan pengaruh. Tanggapan balik sangat penting karena bisa 

dikatakan semua komunikasi yang menginginkan keharmonisan memerlukan 
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tangggapan balik. Tanggapan balik juga biasa dikenal dengan dengan sebutan 

reaksi atau dalam Bahasa Inggris disebut feedback atau response. 

 

Lingkungan 

 Lingkungan adalah faktor yang dapat memengaruhi jalannya komunikasi. 

Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni lingkungan sosial, 

lingkungan fisik, lingkungan budaya, lingkungan psikologi, dan dimensi waktu. 

Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi 

kalua tidak terdapat rintangan fisik, misalnya kendala alam, atau ketidaksediaan 

sarana komunikasi seperti telepon, kantorpos atau jalan raya. Lingkungan social 

menunjukkan faktor social budaya, ekonomi dan politik yang bisa menjasi 

kendala terjadinya komunikasi, misalnya kesamaan Bahasa, kepercayaan, adat 

istiadat, status social.  

 Simpson dan Weaver (Zamroni, 2009:5) berpendapat lain tentang 

komunikasi, mereka mengatakan komunikasi sebagai penanaman (imparting), 

penyampaian (converring), atau penukaran (exchange) ide-ide, pengetahuan, 

maupun informasi baik melalui pembicaraan, tulisan, maupun tanda-tanda. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media 

agar pesan lebih mudah untuk dipahami, atau dengan kata lain komunikan dan 

komunikator melikiki pemikiran atau makna yang sema akan sebuah pesan yang 
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disampaikan atau diterima. Disini media sebagai komunikasi memiliki peran yang 

penting dalam proses penyampaian informasi. Menurut para pakar, komunikasi 

memiliki beberapa tingkatan seperti komunikasi antarpribadi, intrapersonal, 

komunikasi kelompok, komunikassi public, komunikasi organisasi maupun 

komunikassi massa. 

 Komunikasi massa tidak dapat didefinisikan dengan sederhana dan 

singkat, karena komunikasi massa mencakup tentang hal-hal seperti isi pesan 

(penerimaan, pengiriman, pengolahan) teknologi, kelompok, konten, bentuk 

khalayak (audience), dan pengaruh (effect). 

 Bittner dalam bukunya Mass Communication : An Introduction (1980). 

Mengatakan “komunikasi massa adalah pesan-pesan yang dikomunikasikan 

melalui media massa kepada sejumlah besar orang”. Yang berarti komunikasi 

massa memberikan batasan pada komponen-komponen dari komunikasi massa, 

komponen itu mencakup adanya pesan-pesan, media massa (koran, majalah, 

televise, radio dan film), dan khalayak. 

 DeFleur dan Dennis dalam bukunya Understanding Mass 

Communicationa (1985), bahwa “komunikasi massa adalah suatu proses dalam 

mana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-

pesan secara luas, dan secara terus menerus menciptakan makna-makna yang 

diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan 

melalui berbagai cara”. 
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 Wright (1959) dalam Severin dan Tankard, Jr (2010: 4) mendefinisikan 

komunikasi massa dalam tiga ciri: 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relative besar, 

heterogen, dan anonym. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan 

sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi 

yang kompleks yang membutuhkan biaya yang besar. 

Komunikasi massa adalah proses komunikassi yang dilakukan melalui 

media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka unsur penting dalam 

komunikassi massa adalah: 

a. Komunikator 

b. Umpan balik 

c. Informasi (pesan) massa 

d. Gatekeeper 

e. Khalayak (public) 

f. Media Massa 

Komunikator dalam komunikasi massa adalah: 
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a. Pihak yang mengandalkan media massa dengan teknologi telematik 

modern sehingga dalam menyebarkan suatu informasi, maka informasi ini 

dengan cepat ditangkap oleh public. 

b. Komunikator dalam penyebaran informasi mencoba berbagai informasi, 

pemahaman, wawasan, dan solusi-solusi dengan jutaan massa yang 

tersebar dimanapun tanpa diketahui dengan jelas keberadaan mereka. 

c. Komunikator juga berperan sebagai sumber pemberitaan yang mewakili 

institusi formal yang sifatnya mencari keuntungan dari penyebaran 

informasi itu. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah 

proses dimana peran media dalam memproduksi dan menyampaikan pesan kepada 

khalayak yang luas, dimana pesan media tersebut digunakan, dicari, dan 

dikonsumsi oleh khalayak. Salah satu dari unsur media massa yaitu medium 

(media) dimana proses komunikasi berlangsung. Dengan demikian media massa 

merupakan media atau sarana dalam penyampaian komunikasi dan informasi 

untuk melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh 

masyarakat secara luas.  

2.2 Media baru 

 Media baru adalah istilah yang dikenal dengan dunia digital, computer, 

atau jaringan teknologi informasi disekitar abad ke-20. Sebagian besar teknologi 

baru digambarkan sebagai digital yang memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, 

bersifat jaringan, padat, interaktif dan tidak memihak. Contoh dari media baru 

dapat berupa Internet, Website, computer multimedia, permainan computer, DVD, 
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dan CD-ROMS. Media baru bukanlah televise, film, majalah, buku, atau publikasi 

berbasis kertas (Setiawan, 2013). 

 Definisi media baru secara eksklusif merujuk pada, teknologi computer 

yang menekan bentuk dan konteks budaya yang mana teknologi digunakan, 

seperti dalam seni, film, perdagangan, sains, dan diatas itu semuainternet. 

Sementara digital media merupakan kecenderungan kepada kebebasan teknologi 

itu sendiri sebagai karakteristik sebuah medium, atau merefleksikan teknologi 

digital (Dewney and Ride. 2006: 8 dan 20). 

 McQuail (2011) mendefinisikan media baru merupakan berbagai 

perangkat teknologi komunikasi yang mempunyai ciri sama dimana selain baru 

dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas bagi pengguna 

pribadi sebagai alat komunikasi. 

Media baru harus memenuhi tiga element yaitu : 

a. Artefak atau perangkat yang bisa memenuhi dan memperluas kemampuan 

kita untuk berkomunikasi 

b. Aktifitas komunikasi dan praktek yang terkait dengan kita dalam 

membangun dan menggunakan perangkat tersebut. 

c. Susunan social dan organisasi yang membentuk disekitar perangkat 

tersebut. 

Media baru hadir untuk melengkapi media-media yang sudah ada dari dahulu 

dan mempermudah khalayak untuk saling berkomunikasi. Dari beberapa media 

baru yang ada. Youtube adalah salah satu bagian media baru dimana YouTube 
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sering digunakan oleh kebanyakan orang untuk menonton informasi terbaru sesuai 

dengan apa yang mereka sukai. 

2.2.1 YouTube 

 YouTube yang dikenal dengan slogan Broadcast Yourself, merupakan 

situs video sharing yang menyediakan berbagai informasi berupa audio-visual. 

(Abraham, 2011,p. 45-52) pada tahun 2011, youtube menduduki peringkat 

pertama untuk situs video sharing. Di Indonesia YouTube menjadi platform video 

paling popular dengan total 88% dari 268,2 juta penduduk Indonesia aktif dalam 

jejaring YouTube menurut data HootSuite yang merupakan situs layanan 

manajemen konten.  

 Situs berbagi video atau yang lebih dikenal dengan YouTube ini didirikan 

oleh tiga mantan karyawan PayPal pada tahun 2005, yaitu Chad Hurley, Steve 

Chen, dan Jawed Karim. Hurley pernah belajar desain di Indiana University of 

Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu computer di Universitas of 

Linois at Urbana Champaign. Sejak 13 November 2006, Google membeli situs 

tersebut dengan biaya sebesar 1.65 Triliyun Dollar, dan sekarang YouTube 

berpusat di San Bruno, California. 

 Sebagai sebuah situs berbagi video, YouTube memiliki misi “Misi kami 

adalah memberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan menunjukkan 

dunia kepada setiap orang. Kami yakin setiap orang berhak menyampaikan 

pendapat, dan dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita bersedia 

mendengar, berbagi, dan membangun komunitas melalui kisah-kisah yang kita 
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miliki”. Kebebasan itu antara lain: (1). Kebebasan berekspresi, (2). Kebebasan 

mendapatkan informasi, (3). Kebebasan menggunakan peluang, (4). Kebebasan 

memiliki tempat berkarya. YouTube percaya bahwa kebebasan itu penting, karena 

kebebasan mendorong orang untuk menunjukkan apa yang mereka bisa dan 

mampu sehingga akan menimbulkan hal-hal baru untuk dibagikan kepada dunia. 

 Me at the zoo adalah video pertama berdurasi 19 detik yang diunggah ke 

YouTube pada tanggal 23 april 2015 oleh Jawed Karim dan masih ada hingga 

sekarang. Dalam video tersebut Karim salah satu pendiri YouTube menjelaskan 

betapa menariknya belalai gajah yang sangat panjang. Indonesia sendiri adalah 

Negara ke-64 di dunia yang resmi mempunyai akun YouTube (YouTube.co.ic). 

 Seiring perkembangannya, peran YouTube bertambah sebagai jalur 

berkreasi dalam berbagai kalangan, sebagai masyarakat umum siapapun bebas 

untuk ikut andil dalam mengunggah, melihat dan berbagi video YouTube tanpa 

ada batasan. Makadari itu sekarang media-media seperti portal berita online, acara 

TV mempunyai channel Youtube mereka sendiri. Mereka yang membuat suatu 

karya berbentuk video dan mengunggahnya di YouTube disebut Kreator atau 

sekarang lebih dikenal dengan istilah YouTuber. Youtube juga mampunyai aturan 

umum dimana aturan ini lebih dibuat agar YouTube tetap menyenangkan dan 

dapat dinikmati siapa saja, diantaranya:  

1. Konten seksual atau ketelanjangan 

2. Konten yang merugikan atau berbahaya 

3. Konten yang mengandung kebencian 



 

19 

 

4. Konten kekerasan atau vulgar 

5. Pelecehan dan cyberbullying 

6. Spam, metadata yang menyesatkan, dan scam 

7. Ancaman 

8. Hak cipta 

9. Privasi 

10. Peniruan identitas 

11. Keselamatan anak 

12. Kebijakan tambahan 

Ketika ada beberapa pelanggaran yang mana aturan tersebut dilanggar, maka 

YouTube dapat memberikan sanksi berupa penangguhan hak istimewa kreator 

hingga penghentian akun. 

 Bila berbicara mengenai konten YouTube ada banyak sekali ragam dan 

jenisnya, mulai dari Film, Game, Berita, Musik, Gaya hidup, Olahraga, Tutorial, 

Komedi, dan masih banyak lagi ragamnya. Bahkan ada yang mencoba untuk 

berpikir kreatif dengan membuat beberapa konten dalam satu video.  

2.3 Berita 

 Istilah “news” berasal dari Bahasa Inggris yang berarti “berita”. Berasal 

dari kata “new” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Segala yang 

baru merupakan informasi yang penting bagi khalayak. Dengan kata lain, semua 

hal yang baru merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang 

lain dalam bentuk berita. 
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 Hornbby (1961) menjelaskan bahwa “news” sebagai laporan tentang apa 

saja yang terjadi paling mutakhir (sangat-sangat baru), baik peristiwanya maupun 

faktanya. Secara ilmiah Curtis D. MacDogall (1977) menyatakan bahwa berita 

yang selalu dicari oleh para reporter adalah laporan tentang fakta yang terlibat 

dalam suatu peristiwa, namun bukan hakiki dari peristiwa itu sendiri. 

 Dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

berita (news) adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa terkini 

yang menarik perhatian orang banyak atau khalayak. Pemberitaan bisa 

disampaikan dengan berbagai gaya, misalkan dengan gaya “to the point”, 

langsung pada pokok persoalan yakni straight news, sedangkan berita yang 

disampaikan secara tidak langsung dengan dibumbui kata-kata berbunga 

(diplomatis) sehingga fakta yang terlihat sepele menjadi menarik untuk diminati 

dan dinikmati, jenis ini disebut dengan feature news. 

 Namun memberikan kata-kata yang diplomatis bukan dengan 

menghilangkan faktanya, tetapi fakta adalah landasan berkisah, keterampilan 

dalam jurnalistik memang membutuhkan penyegar, apalagi terhadap informasi 

yang sudah lama, namun penting untuk diangkat ke permukaan, karena berkaitan 

dengan masalah yang sedang populer. 

 Hamad dalam Arifin (2010) menyatakan bahwa, nilai berita dan nilai 

politik tersebut terutama berkaitan dengan kepentingan media massa sendiri, dan 

kepentingan masyarakat sebagai konsumen atau public dari media massa tersebut. 

Sangat mungkin dalam Suatu peristiwa politik ditanggapi dengan cara yang 
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berbeda oleh berbagai media massa, antara lain pada peletakan berita (utama atau 

biasa), volume berita dan teknik kecenderungan pemberitaannya dimana isi media 

massa mengenai peristiwa tersebut sangat mungkin mendapat tangggapan yang 

berbeda oleh khalayak yang berbeda. 

 Sesuai dengan tujuan jurnalistik dalam rangka memengaruhi khalayak, 

unsur keindahan dalam penyajian sangat diutamakan. Indah dalam arti dapat 

diamati dan dinikmati. Karena itu selain dibentuk dalam berbagai jenis, berita pun 

disajikan dengan konstruksi tertentu. 

2.3.1 Nilai Berita 

 Nilai berita adalah hal yang paling penting dari pada penyajian dalam 

berita, nilai berita adalah sebuah kejadian atau fakta bagaimanapun “dibumbu-

bumbui” diberi warna kalua tidak memiliki nilai penting tetap akan menjadi 

hambar. Jadi, perpaduan antara fakta dan kejadian serta nilai berita itu sendiri 

akan menjadikan sebuah berita menarik. 

 Wonohito (1960) dalam Suhandang (2010: 141), adapun mengenai isi 

berita yang menarik perhatian khalayal, Douglas Wood Miller mencatat delapan 

hal yang bisa membangkitkan perassaan dan pikiran manusia, yaitu: 

a. Kisah mengenai pribadi pembaca, pendengar, dan penonton sendiri, 

b. Kisah mengenai orang-orang dan kota-kota yang dikenal pembaca, 

c. Kisah mengenai hal-hal yang luar biasa, 

d. Nama-nama terkenal 

e. Kisah mengenai pertandingan antara dua kekuatan yang saling berlawanan 
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f. Kisah mengenai peristiwa hebat atau penting 

g. Kisah kejadian-kejadian yang bersifat kemanusiaan (human interest) 

h. Kisah mengenai binatang. 

 Hal yang paling penting adalah mengemas berita atau dengan kata lain 

framing, bagaimanapun sebuah isu yang akan ditonjolkan jika mengemasnya 

kurang baik maka isu yang baik itu akan kurang menarik, bahkan pesan yang 

ingin disampaikan barangkali kurang mengena atau bisa. Maka berita itu harus 

dikonstruksi sedemikian rupa dibentuk dengan baik, agar konstruksi pesan itu bisa 

dimaknai oleh audiens. 

 

 

2.4 Citra 

1. Pengertian Citra 

Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007), citra 

diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang muncul 

sebagai hassil dari pengetahuan dan pengalamannya. Jalaludin Rakhmad 

dalam Soemirat dan Elvinaro Ardianto (2007), mendefinisikan citra sebagai 

gambaran tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah 

dunia menurut persepsi. 

Philip Kothler (2000) dalam ruslan (2003) berpendapat bahwa citra adalah 

keyakinan, gagasan dan kesan seseorang terhadap suatu objek. Sikap dan 

tindakan seseorang tersebut terhadap objek sangat ditentukan oleh citra objek 
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tersebut. Dalam buku Dasar-dasar Public Relations Soemirat dan Ardianto 

(2015) mendefinisikan citra sebagai kesan yang diperoleh seseorang 

berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau 

kenyataan.  

Ardianto (2011) merumuskan citra sebagai perasaan, gambaran diri public 

terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga, kesan yang dengan sengaja 

diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Dari definisi-definisi itu 

menggambarkan bahwa citra adalah segala sesuatu yang sengaja ditampilkan 

oleh organisasi atau lembaga untuk mendapat kesan positif dari public. Oleh 

karena itu citra merupakan salah satu modal penting bagi organisasi dalam 

membangun opini public. 

Dari deskripsi pengertian para pakar di atas, citra dapat diartikan sebagai 

gambaran atas sikap dan tindakan seseorang yang dengan sengaja diciptakan 

atau ditampilkan oleh organisasi untuk mendapatkan kesan positif. 

2. Jenis-jenis Citra 

Frank Jefekins menjelaskan, bahwa ada lima jenis citra, yaitu: citra 

bayangan (mirror image), citra yang berlaku (current image), citra harapan 

(wish image), citraperusahaan/citra kelembagaan (corporate image), citra 

majemuk (multiple image). 

a. Citra Bayangan (Mirror Image) 

Citra bayangan adalah citra yang melekat pada anggota-anggota 

organisasi dan melalui itulah orang lain atau pihak luar 
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memberikan penilaian terhadap organisasi bersangkuta. Citra ini 

cenderung positif, bahkan terlalu positif, karena bisa dibayangkan 

hal yang serba hebat mengenai diri sendiri, sehingga muncul 

kepercayaan bahwa orang lain pun memiliki pemikiran yang 

serupa dengan pemikiran orang dalam organisasi. 

b. Citra yang Sedang Berlaku (Current Image) 

Citra kekinian adalah kebalikan dari citra bayangan, citra kekinian 

adalah suatu citra atau pandangan yang melekat pada pihak-pihak 

luar mengenai suatu organisasi dan citra ini tidak berlaku 

selamanya. Biasanya citra ini cenderung negative. 

c. Citra yang Diharapkan (Wish Image) 

Citra harapan adalah suatu citra yang diharapkan oleh pihak 

pencitra. Citra ini juga tidak sama dengan citra yang sebenarnya. 

Citra harapan biasanya dirumuskan dan diperjuangkan untuk 

menyambut sesuatu yang relative baru, yakni ketika khalayak 

belum mempunyai informasi yang memadai. 

d. Citra Perusahaan/ Kelembagaan (Corporate Image) 

Citra lembaga adalah citra dari suatu organisasi secara 

keseluruhan, jadi bukan citra atas produk dan pelayanan saja, citra 

lembaga terbentuk oleh hal-hal positif yang dapat meningkatkan 

citra lembaga tersebut.  

e. Citra Majemuk (Multiple Image) 
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Setiap perusahaan atau organisasi pasti memiliki banyak unit dan 

pegawai (anggota). Masing-masing unit dan individu tersebut 

memiliki perilaku tersendiri, sehingga secara sengaja ataupun tidak 

sengaja pasti memunculkan citra yang belum tentu sama dengan 

banyaknya jumlah pegawai yang dimilikinya. 

2.5 Analisis Framing 

 Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana realitas (actor, kelompok, atau apa saja) dikonstruksi oleh media 

(Eriyanto, 2005). Analisis framing termasuk ke dalam pradigma konstruksionis. 

Pradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks 

berita yang dihasilkan. Maka dari itu sudah sewajarnya jika banyak wartawan 

mempunyai berbagai pandangan yang berbeda dalam sebuah situasi dan kasus 

atau peristiwa yang sama. Analisis framing sendiri adalah bentuk pendekatan baru 

dari analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Secara umum 

analisis framing membahas tentang bagaimana media massa membentuk 

konstruksi atas realitas, menyajikannya dan menampilkannya kepada khalayak. 

Dimana analisis framing ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan 

pertautan fakta kedalam teks media massa agar mempunyai makna yang lebih 

menarik, lebih mengandung arti dan diingat untuk menggiring interprestasi 

khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2009:162). Ada empat model analisis 

framing, model-model tersebut yaitu Murray Edelman, Robert N. Entman, 

William A. Gamson, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2002:7). 
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1. Murray Edelman, apa yang diketahui tentang realitas atau tentang dunia 

tergantung bagaimana membingkai dan mengkonstruksi realitas, realitas 

yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda ketika 

realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda. 

Murray Edelman mensejajarkan framing sebagai “kategorisasi” yaitu 

pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu 

pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami (Eriyanto, 

2007).  

Salah satu gagasan utama Murray Edelman adalah dapat mengarahkan 

pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu 

isu. Dalam praktik pemberitaan media missal, kategorisasi atas suatu peristiwa 

umumnya ditindaklanjuti dengan mengarahkan pada kategori yang dimaksud. 

Kategori ini memiliki aspek penting yaitu ribrikasi. Klarifikasi yang dilakukan 

akan mempengaruhi emosi khalayak ketika memandang atau melihat suatu 

peristiwa. 

2. Robert N. Entman, Melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu 

sebagai: 

a. Seleksi isu, Aspek ini berhubungan dengan pemilhan fakta. Dari 

realitas yang kompleks dan beragam itu akan dipilih satu aspek 

yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung 

didalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga 

yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian berita 

ditampilkan. 
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b. Penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas aau 

isu, aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta, ketika aspek 

tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, 

kemudian memikirkan bagaimana aspek itu diceritakan, hal 

tersebut sangat berkaitan dengan pemilihan kata, kalimat, gambar, 

dan citra tertentu untuk dapat ditampilkan pada khalayak. 

Entman mengatakan framing dilakukan dalam empat tahap, yaitu: 

1. Pendefinisian masalah atau define problem tentang bagaimana 

melihat suatu isu atau peristiwa dan sebagai masalah apa isu atau 

peristiwa itu dilihat. 

2. Memperkirakan masalah atau sumber masalah atau diagnose cause 

tentang peristiwa itu dilihat sebagai apa serta siapa yang dianggap 

sebagai pengebab dari suatu masalah 

3. Membuat keputusan moral atau make moral judgement tentang 

nilai moral apa yang disajikan untuk menyatakan suatu tindakan,. 

4. Menekankan penyelesaian atau treatment recommendation tentang 

penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau 

isu dan jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk 

mengatasi masalah. 

3. William A. Gamson dan Andre Modigliani, menyebutkan dalam framing, 

cara pandang terbentuk dalam kemasan (package) yang mengandung 

konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberikan (Sobur,2006). 

Kemasan itu semacam skema dan structur pemahaman yang digunkan 
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individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, 

serta untuk menafsirkan makna pesan yang ia terima, cara pandang atau 

gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa, dan menghadirkan 

konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana 

(Eriyanto,2007) 

4. Pan dan Kosicki, dalam tulisan mereka Framing analysis: An Approach to 

News Discourse, Pan dan Kosicki mengoperasionalisasikan empat dimensi 

structural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu: sintaktis, skrip, 

tematik dan retoris. Keempat dimensi structural tersebut membentuk 

semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantic narasi berita 

dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita 

mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame 

merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda 

dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau 

kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan 

dengan makna, bagaimana sesseorang memaknai suatu peristiwa, dapat 

dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. 

Realitas yang akan dikaji dalan penelitian ini adalah Video bupati 

Lumajang cak Thoriq di channel YouTube Lumajang TV, dimana dalam 

video ini banyak menampilkan kegiatan pemerintahan cak Thoriq baik 

kegiatan program kerja, investigasi, dan kegiatan diluar kerja. Banyaknya 

video yang memuat bupati Lumajang cak Thoriq dalam pemberitaan yang 

diunggah kedalam video Lumajang TV, memperlihatkan bagaimana era 
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pemerintahan cak Thoriq cukup terbuka kepada khalayak. Segala aspek 

tersebut sangat berkaitan dengan model framing yang digunakan dalam 

penelitian, dengan menggunakan metode framing peneliti mampu 

mengungkap realitas apa saja yang ada dalam pemberitaan video Lumajang 

TV tersebut. Dengan framing peneliti dapat menyeleksi isu atau hal-hal yang 

akhirnya menentukan fakta apa yang diangkat dan bagian yang ditonjolkan 

dan dihilangkan. 

2.6 Teori Hierarki 

 Teori hirarki pengaruh terhadap isi media dikenalkan oleh Pamela J. 

Shoemaker dan Stephen D. Reese, yang menjelaskan pengaruh internal dan 

eksternal media terhadap isi pemberitaan. Teori ini mengisi kekosongan yang 

ditinggalkaan studi-studi komunikasi massa sebelumnya yang terlalu 

berkosentrasi pada masalah masalah khalayak dan efek. Dalam teorinya, 

Shoemaker – Reese menjelaskan pengaruh terhadap isi pemberitaan media oleh 

faktor internal dan eksternal. Pengaruh ini dibagi kedalam beberapa level, yaitu: 

1. Individu pekerja media (individual level) 

2. Rutinitas media (media routines lebvel) 

3. Organisasi media (organizational level) 

4. Luar media (extramedia level) 

5. Ideologi media (ideology level) 

Teori ini menggambarkan bahwa isi media yang disampaikan kepada khalayak 

tidak datang dari ruang hampa yang netral, bebas kepentingan, dan disalurkan 
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oleh medium yang bebas distorsi, namun merupakan hasil pengaruh kebijakan 

internal organisasi media dan pengaruh eksternal media itu 

sendiri.  

Gambar 2.1 Teori hirarki shoemarker dan Reese 

Pengaruh internal pada konten media berhubungan dengan kepentingan pemilik 

media, individu wartawan sebagai pencari berita, serta rutinitas organisasi media.  

1. Individual Level 

Karakter individu pekerja media (seperti latar belakang dan pengalaman 

jurnalis) tidak memiliki pengaruh langsung kepada isi media, namun 

karakteristik individual tersebut mempengaruhi baik sikap maupun 

perilaku personal serta profesional yang bersangkutan. Hal inilah yang 

kemudian mempengaruhi isi media. Yang berarti efek latar belakang 

individual terhadap isi media dimediasi oelh perilaku personal serta 

professional individu yang bersangkutan. 

2. Media Routines Level 

Yang dimaksud media routinites (rutinitas media) adalah kebiasaan media 

dalam mengemas berita. Media rutin dibentuk oleh tiga unsur yang saling 

berkaitan, yaitu sumber berita(suppliers, organisasi media (processor), dan 

khalayak (consumers).  Unsur lain dalam rutinitas media adalah sumber 
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berita. Sumber berita biasanya berupa lembaga pemerintah, swasta, 

lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan sebagainya. Lembaga-

lembaga ini dapat mempengaruhi pemberitaan karena seringkali lembaga-

lembaga ini memberi pesanan agar berita yang ditayangkan tidak 

bertentangan dengan lembaganya. Walaupun sumber berita tidak terlalu 

berdampak signifikan pada konten media, tetapi ketergantungan media 

terhadap berita sedikit banyak mempengaruhi pemberitaan. Biasanya, 

terjadi simbiosis mutualisme antara sumber berita dengan media. Media 

mendapat bahan berita dengan mudah dari sumber berita, sebaliknya 

sumber berita mendapatkan pencitraan yang baik tentang lembaganya. 

Rutinitas media memiliki pengaruh penting pada produksi isi media.  

3. Organizational Level 

Level ketiga dalam teori hirarki pengaruh media adalah level organisasi 

media. Level ini berkaitan dengan struktur manajemen organisasi, 

kebijakan dan tujuan media. Level ini dianggap Shoemaker-Reese lebih 

berpengaruh pada isi media ketimbang dua level sebelumnya, yaitu level 

individu dan rutinitas media. Struktur dan kebijakan organisasi media 

berkaitan dengan tujuan media. Tujuan media yang berada dalam sistem 

ekonomi kapitalis tentunya berkaitan dengan profit. Seperti ditulis 

Shoemaker-Reese, nilai kepercayaan mendasar pada sistem ekonomi 

kapitalis adalah kepemilikan individu, pengejaran keuntungan, dan pasar 

bebas. Faktor ekonomi inilah yang menyebabkan media jarang mengkritisi 

sponsor yang memberikan keuntungan pada dirinya, dalam hal ini adalah 
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iklan. Shoemaker-Reese menyebut tiga tingkatan dalam organisasi media. 

Di lini depan ada karyawan, seperti wartawan dan staf kreatif, yang 

bertugas mengumpulkan dan mengemas bahan baku. Lalu lini menengah 

yang terdiri atas manajer, editor, produser dan orang lain yang 

mengkoordinasi proses dan memediasi komunikasi antara level bawah dan 

level atas yang mengeluarkan kebijakan organisasi. Terakhir, level 

eksekutif tingkat atas perusahaan dan redaksi yang tugasnya membuat 

kebijakan organisasi, anggaran, melindungi kepentingan komersial dan 

politik perusahaan dan bila perlu mempertahankan karyawan organisasi 

dari tekanan luar. 

4. Extramedia Level 

Level keempat adalah level pengaruh dari luar organisasi media atau 

extramedia level. Pengaruh-pengaruh itu berasal dari sumber berita, public 

relation, pengiklan dan penonton, pemerintah, dan teknologi. Sumber 

berita memiliki efek sangat besar pada konten media, karena jurnalis tidak 

bisa menyertakan pada beritanya apa yang mereka tidak tahu. 

5. Ideological Level 

Level yang terakhir dalam teori hirarki pengaruh Shoemaker-Reese ini 

adalah ideologi. Ideologi dipandang sebagai kerangka berpikir tertentu 

yang dipakai individu untuk melihat realitas dan bagaimana 

menghadapinya. Berbeda dengan level sebelumnya yang tampak konkret, 

level ideologi ini abstrak. Level ini berhubungan dengan konsepsi atau 

posisi seseorang dalam menafsir realitas dalam media. Pada level ini 
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dibahas apa kepentingan yang bermain pada level lainnya, terutama level 

yang berhubungan erat dengan kekuasaan media yaitu level organisasi 

media dan rutinitas media. Pada level ini, dipelajari pula hubungan antara 

pembentukan konten media dengan nilai-nilai, kepentingan dan relasi 

kuasa 


