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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Media Massa 

Media massa adalah media atau sarana penyebaran informasi secara massa dan 

dapat diakses oleh masyarakat secara massal (Bungin, 2006 : 7), maksudnya media 

massa adalah sarana yang digunakan menyebarkan informasi kepada khalayak secara 

luas. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan 

secara serempak, cepat kepada khalayak yang luas dan heterogen. Kelebihan media 

massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan 

ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika 

pada waktu yang tak terbatas (Nurudin, 2007:40).  

Peran media massa dalam kehidupan sosial kerap dipandang secara berbeda-

beda, namun tidak ada yang menyangkal atas perannya yang signifikan dalam 

masyarakat modern. Menurut Mcquail dalam bukunya mass communication theories 

(2000:6). Media merupakan pilar ke empat demokrasi  setelah eksekutif, yudikatif, 

dan legislatif walaupun berada diluar sistem politik keberadaan media sangat berperan 

penting dalam informasi massa. Peran media massa dalam kehidupan sosial, terutama 

dalam masyarakat modern telah memainkan peranan yang begitu penting. 

2.2  Media Online 

Perkembangan komunikasi akhir-akhir ini, terutama secara teknologi tidak 

pernah ada satu garis perkembangan yang tunggal. Internet merupakan teknologi yang 

menyimpan segudang fasilitas dan layanan yang patut dipahami dan dikuasai oleh 

siapa pun di zaman modern. Namun internet bagaikan hutan rimba. Penjelajah yang 

belum berpengalaman tentu membutuhkan peta dan pemahaman baik konsep maupun 

teknis aksesnya agar tidak tersesat dan dapat menikmati kegiatan penjelajahan. 

Internet pada dasarnya merupakan sebuah jaringan antar computer yang saling 

berkaitan jaringan ini tersedia secara terus-menerus sebagai pesan elektronik, 

termasuk email, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau computer. 

(Werner&Tankard,2005:6) 
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Media Online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis 

pada telekomunikasi dan multimedia dengan informasi yang bersifat update, actual 

dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet. Media online merupakan 

media yang berbasiskan teknologi komunikasi interaktif. Menurut Everett M.Rogers 

merangkumkan perkembangan media komunikasi kedalam empat era. Yang pertama 

yaitu era komunikasi tulisan, kedua era komunikasi cetak, ketiga era telekomunikasi, 

dan empat adalah era komunikasi interaktif. Salah satu media baru tersebut adalah 

dunia maya. Istilah dunia maya memiliki beberapa makna berbeda,berikut adalah 

sebuah definisi lebih formal yang dikembangkan dari konsep Gibson tetapi 

memberikan keterkaitan langsung dengan system syaraf : “ dunia maya adalah realita 

yang terhubung secara global, didukung computer, berakses computer, multidimensi, 

virtual. Dalam realita ini dimana setiap computer adalah sebuah jendela, terlihat atau 

terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan representasi objek-objek fisik. 

Namun lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuatan data,pembuatan 

informasi murni.” (Werner& Tankard,2009:445) 

Oleh karena itu, peranan teknologi komunikasi dalam hal ini internet, 

sangatlah besar dalam mendukung setiap proses penyelenggaraan media online. 

Besarnya pengaruh teknologi Internet dalam penyelenggaraan media online 

ditunjukkan lewat pengeksplorasian setiap karakter yang dimiliki internet yang 

kemudian diadopsi oleh media online. 

2.3 Konstruksi Media Terhadap Realitas 

Konstruksi Media Terhadap Realitas Substansi teori dan pendekatan 

konstruksi sosial atas realitas Berger dan Luckman adalah pada proses simultan yang 

terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah 

komunitas primer dan semi sekunder. Media adalah agen yang secara aktif 

menafsirkan realitas untuk disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002:26). 

Kesibukkan utama media massa adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang 

akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga 

menjadi cerita atau wacana yang bermakna (Hamad, 2004:11). Berita adalah hasil dari 

konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari 

wartawan atau media. Bagaimana realitas itu dijadikan berita sangat tergantung pada 
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bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan 

nilai-nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari realitas.  

Eriyanto (2002:19-36) mendefinisikan media dan berita dalam paradigma 

konstruksionis sebagai berikut : 

1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi 

Realitas itu bersifat subjektif, realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep 

subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi sudut pandang tertentu dari 

wartawan. Fakta atau realitas bukanlah sesuatu yang tinggal ambil dan menjadi bahan 

dari berita. Fakta atau realitas pada dasarnya di konstruksi. Eriyanto dalam tahap 

pertama ini menekankan, bahwa fakta itu merupakan hasil dari konstruksi atas 

realitas, sebab kebenaran suatu fakta bersifat relatif berlaku sesuai konteks tertentu. 

2. Media adalah agen konstruksi 

Dalam tahap ini media bukanlah sekedar saluran yang bebas,ia juga subjek yang 

mengkontruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini 

media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Lewat 

bahasa yang dipakai, media dalam pemberitanya dapat membingkai peristiwa tertentu 

yang pada akhirnya menentukan bagaimana khalayak dapat memilih dan memahami 

peristiwa dalam kacamata tertentu. Dalam tahap ini Eriyanto lebih menekankan 

kepada media sebagai agen konstruksi pesan. 

3. Berita bukan refleksi dari realitas, ia hanya konstruksi dari realitas. 

Berita itu diibaratkan seperti sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi 

potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. 

Berita adalah hasil konstruksi sosial dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, 

dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas itu disajikan berita 

sangat tergantung pada bagaimana fakta itu dipahami dan dimaknai. Dalam tahap ini 

Eriyanto menekankan bahwa berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi 

dari realitas, karena berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas. 

4. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas 

Berita adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan 

seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang tentunya 

menghasilkan realitas yang berbeda pula. Kalau ada perbedaan antara berita dengan 

realitas yang sebenarnya, maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang 

seperti itulah pemaknaan mereka atas realitas. Penempatan sumber yang menonjol 
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dibandingkan dengan sumber lain, menempatkan wawancara seorang tokoh lebih 

besar dari tokoh lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak 

berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok. Semuanya tidaklah dianggap 

sebagai kekeliruan atau bias, tetapi dianggap memang itulah praktik yang dijalankan 

oleh wartawan. Dalam tahap ini yang ditekankan adalah bahwa berita bersifat 

subjektif, opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat 

dengan perspektif dan pertimbangan subjektif. 

5. Wartawan bukan pelapor, ia agen konstruksi realitas 

Wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya, karena ia 

merupakan bagian yang instrinsik dalam membentuk berita. Lagipula berita bukan 

hanya individual, melainkan juga dari proses organisasi dan interaksi antara 

wartawan. Wartawan dipandang sebagai aktor ataua agen konstruksi. Wartawan 

bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga turut mendefinisikan peristiwa. 

Realitas dibentuk dan diproduksi tergantung pada bagaimana proses konstruksi 

berlangsung. Realitas bersifat subjektif yang terbentuk lewat pemahaman dan 

pemaknaan subjektif dari wartawan. 

6. Etika, pilihan moral, dan ketrampilan wartawan adalah bagian yang integral dalam 

produk berita. 

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

pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia 

lihat. Etika dan moral dalam banyak hal berarti keberpihakan terhadap satu kelompok 

atau nilai tertentu, umumnya dilandasi oleh keyakinan tertentu. Bagian yang integral 

dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan mengkontruksi realitas. Wartawan 

menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tetapi mengkontruksi peristiwa dari 

dirinya sendiri dengan realitas yang diamati. Penekanan dalam tahap ini adalah, nilai, 

etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan 

pelaporan suatu peristiwa. 

7. Etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam penelitian  

Peneliti bukan subjek menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penelitian. 

Peneliti adalah entitas dengan berbagai nilai dan keberpihakanyang berbeda-beda 

yang ditekan oleh Eriyanto dalam tahap ini adalah nilai, etika, dan pilihan moral 

bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. 

8. Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita 
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Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang pasif. Ia juga subjek yang aktif dalam 

menafsirkan apa yang ia baca. sebuah foto yang sebetulnya dimaksudkan untuk 

mengkomunikasikan stop kekerasan dan seksual, bisa jadi dimaknai pembaca sebagai 

penyebaran pornografi. 

Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang berbeda, karena ada 

cara melihat yang berbeda (Eriyanto, 2002:29). Berita tidaklah dibentuk dari ruang 

hampa. Berita diproduksi dari ideologi dominan dalam suatu wilayah kompentensi 

tertentu. Ideologi disini tidak harus selalu dikaitkan dengan ide-ide besar. Ideologi 

juga bisa bermakna politik penandaan atau pemaknaan (Eriyanto, 2002:154). 

2.4 Pesan 

Littlejohn (2002:15) mengatakan bahwa teori komunikasi mempunyai inti 

teori yang mencakup proses-proses dan konsep umum dalam komunikasi. Inti teori 

juga memberikan pandangan yang jelas tentang proses yang berlangsung kapanpun 

komunikasi terjadi. 

Inti teori komunikasi ini meliputi lima elemen, yaitu: 

1. Produksi pesan 

Produksi pesan merupakan cara penyampaian pesan dalam konteks interaksi 

dan kultural. Elemen ini menjelaskan bagaimana kita menciptakan apa yang kita tulis, 

ucapkan dan ekspresikan dengan orang lain. Di samping itu, tujuan dari produksi 

pesan juga menjadi dasar penting untuk elemen ini. Di balik produksi pesan biasanya 

ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhinya (aspek politis). John Fiske 

(2004:10) juga menegaskan bahwa tujuan (intention) merupakan faktor yang krusial 

dalam memutuskan apa yang membentuk sebuah pesan. Ia juga menambahkan tujuan 

pengirim mungkin dinyatakan atau tidak dinyatakan, disadari atau tidak disadari. 

Tujuan ini bisa tujuan informatif, persuasif, kontrol, dan lain-lain tergantung 

kepentingan apa yang melatarbelakanginya. 

Sebelum kita menyampaikan pesan kepada orang lain, kita akan terlebih 

dahulu memproduksi pesan tersebut dalam pikiran kita. Produksi pesan ini melibatkan 

proses mental di dalamnya, yaitu apa yang kita pikirkan sebelum pada akhirnya 

mengkomunikasikannya kepada orang lain. Hasil dari proses produksi pesan tersebut 

dapat disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal.  
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2. Interpretasi dan penyampaian makna. 

Interpretasi dan penyampaian makna ini menekankan pada proses pikiran 

memahami pesan dan timbulnya makna dari interaksi yang terjadi dengan orang lain 

serta pengaruh budaya (Littlejohn, 2002:15). Interpretasi dan pemaknaan merupakan 

hal yang cukup penting mengingat komunikasi itu sendiri tergantung kepada 

bagaimana suatu pesan dapat dimengerti dan dinilai (Littlejohn, 2002:139). 

Komunikasi akan berjalan lancar jika komunikator dan komunikan memiliki 

interpretasi yang sama. Tanpa adanya kesamaan dalam menafsirkan pesan, maka 

tujuan komunikasi tidak akan tercapai.  

3.  Struktur pesan. 

Struktur pesan secara umum memuat elemen pesan, susunan pesan atau 

bagaimana pesan-pesan tersebut diorganisasikan. Maksudnya adalah bagaimana pesan 

disusun atau diorganisasikan agar pesan tersebut efektif. Pesan-pesan juga diatur dan 

digabung agar mempunyai makna tertentu sehingga dapat dimengerti oleh orang lain. 

Inti teori ini terdiri dari elemen-elemen yang terkandung dalam pesan baik yang 

tertulis, lisan maupun bentuk-bentuk nonverbal. (Littlejohn, 2002:15). 

4. Dinamika interaksi. 

Dinamika interaksi memaparkan relasi dan ketergantungan diantara para 

komunikator. Dalam berkomunikasi, seorang komunikator membutuhkan orang lain 

untuk merespon dan juga memberi feedback atas pesan yang telah disampaikannya. 

Begitu juga sebaliknya, seorang komunikan bisa berganti peran menjadi komunikator 

ketika dirinya menjadi pihak yang menyampaikan informasi kepada lawan bicaranya. 

Jadi, di sini bisa dikatakan bahwa masing-masing pelaku komunikasi memiliki peran 

ganda, baik sebagai komunikator maupun komunikan. Selain itu, dinamika interaksi 

juga menyinggung tentang proses bersama diantara komunikator dalam melahirkan 

wacana dan juga makna. Dalam berinteraksi dengan orang lain, pemaknaan pesan akan 

muncul dari kedua belah pihak. Ini mencakup proses memberi dan menerima, produksi 

dan penerimaan diantara peserta transaksi komunikasi, peserta itu bisa individu 

maupun kelompok (Littlejohn, 2002:15). 
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5. Dinamika institusi dan masyarakat. 

Unsur terakhir dalam inti teori komunikasi merupakan dinamika institusi dan 

masyarakat yang menjelaskan cara kekuasaan dan sumberdaya didistribusikan dalam 

masyarakat, cara budaya diproduksi, interaksi antar bagian masyarakat.Budaya 

merupakan hasil dari interaksi dan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. 

(Littlejohn, 2002:15). 

2.5   Pengertian dan Konsep Framing 

Framing  adalah sebuah analisis teks yang berada dalam konstruksionis. 

Analisis framing memandang realitas dalam isu sosial tidak hadir begitu saja, 

melainkan hasil dari konstruksi, Eriyanto (2002:37. Framing merupakan salah satu 

metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, gunanya untuk melihat 

pembingkaian media mengenai suatu realitas. Pada akhirnya akan diketahui mana yang 

lebih dominan dari setiap realitas yang diinterpretasi oleh media tersebut.   

Menurut Pan dan Kosicki dalam tulisannya di jurnal an approach to news 

discourse yang membedakan analisis framing miliknya dengan analisis framing lainnya 

adalah, pertama tidak seperti pendekatan tradisional pada analisis konten, analisis 

framing tidak memahami teks berita sebagai rangsangan psikologis dengan makna 

diidentifikasi secara obyektif, melainkan memandang teks berita terdiri dari konstruksi 

perangkat simbolik yang terorganisir yang akan berinteraksi dengan memori agen 

individu, Kedua, analisis framing tidak dibatasi dalam pendekatan bebas kontak 

strukturalis wacana,melainkan ia menerima baik asumsi sifat aturan pembentukan teks 

dan konsepsi multidimensi teks berita yang akan memungkinkan untuk jalan pintas 

kognitif dalam produksi berita dan konsumsi berita. ketiga, validitas analisis framing 

tidak berdasarkan pada peneliti melainkan pada setiap element bingkai dalam berita 

yang diidentifikasi.1  

Dalam jurnalnya an approach to news discourse yang ditulis oleh Pan dan 

Kosicki merumuskan konsep framing menjadi 2, yang pertama adalah konsep sosiologi, 

dan yang kedua adalah konsep psikologi. Dalam konsep sosiologi, Bingkai Analisis 

menyatakan bahwa kita semua aktif dalam mengklasifikasikan, mengatur, dan 

                                                           
1 Framing Analysis: An Approach to News Discourse ZHONGDANG PAN The Annenberg School for 

Communication University of PennsylvaniaGERALD M. KOSICKI The Ohio State University. 
Political Communication, volume 10, pp. 55-75 1058-4609/93 $10.00 +.00 Printed in the UK. All 

rights reserved. 
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menginterpretasikan pengalaman hidup untuk memahaminya. Gitlin (1980) 

menggunakan konsepsi yang sama framing dalam studi dari hubungan antara media 

berita dan gerakan Mahasiswa Baru Kiri. Ia mendefinisikan frame sebagai "pilihan 

yang gigih, penekanan, dan pengucilan". Dia menghubungkan konsep langsung ke 

produksi wacana berita dengan mengatakan bahwa frame "memungkinkan wartawan 

untuk memproses sejumlah besar informasi dengan cepat dan secara rutin. Gamson 

telah mengembangkan konsep lebih jauh. Sedangkan  Gamson, bingkai adalah "Pusat 

pengorganisasian ide atau alur cerita yang menyediakan berarti" (Gamson & 

Modigliani,1987, p. 143) untuk kegiatan yang terkait dengan masalah. Yang kedua, 

konsep psikologi, Konsep konstruksionis dari framing dalam literatur sosiologis 

membuat asumsi yang kuat terhadap proses kognitif individu. Framing dilihat sebagai 

penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga unsur-unsur tertentu dari hal 

ini mendapatkan alokasi yang lebih besar dari sumber kognitif individu. Konsekuensi 

penting dari hal ini adalah bahwa elemen yang dipilih menjadi penting dalam 

mempengaruhi penilaian individu atau pembuatan inferensi. Maka dari itu framing 

dapat memberikan efek pertanyaan yang menjadi opini publik.2 

Eriyanto (2002:3) mendefinisikan analisis framing dapat digambarkan sebagai 

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa 

saja) dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. 

Sementara menurut pandangan Sobur (2006), framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara yang digunakan oleh wartawan ketika 

menseleksi isu dan menulis berita.  

Menurut Eriyanto (2002: 69-70), ada dua aspek dalam framing. Pertama, 

memilih fakta atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan 

tidak mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam pemilihan fakta ini 

terkandung dua kemungkinan, apa yang dipilih dan apa yang dibuang. Kedua, 

menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta. Proses ini 

berhubungan dengan bagaimana fakta yang yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. 

Gagasan itu diungkapkan dengan kata, kalimat, dan proposisi apa, dengan bantuan 

aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. 

                                                           
2 Framing Analysis: An Approach to News Discourse ZHONGDANG PAN The Annenberg School for 

Communication University of Pennsylvania GERALD M. KOSICKI The Ohio State University. 
Political Communication, volume 10, pp. 55-75 1058-4609/93 $10.00 +.00 Printed in the UK. All 

rights reserved..  
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Ada beberapa model framing  yang sering digunakan oleh para peneliti, dan salah 

satunya model yang paling populer digunakan adalah model Pan dan Kosicki. Model 

ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame  yang berfungsi sebagai pusat dari 

organisasi ide. Ide tersebut dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks 

berita. Model ini mempunyai empat struktur : pertama, sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun fakta dalam sebuah berita. Kedua, skrip berhubungan 

bagaimana wartawan menulis suatu peristiwa kedalam bentuk berita. Keempat, retoris 

berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan suatu peristiwa kedalam 

sebuah cerita. Menurut Eriyanto (2002:224) kemasan adalah serangkaian ide-ide yang 

menunjukkan isu apa dibicarakan dan isu mana yang relevan. Kemasan semacam 

skema atau struktur pemahaman yang digunakan oleh individu untuk mengkontruksi 

makna pesan-pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan 

yang ia terima.  

Dalam kemasan terdapat dua struktur, yaitu core frame yaitu merupakan gagasan 

sentral, dan condensing symbol yaitu merupakan hasil pencermatan interaksi perangkat 

simbolik. Menurut Gamson  dan Mondigliani (dalam Eriyanto 2002:226), framing 

dalam model ini mereka pahami sebagai perangkat gagasan atau ide sentral ketika 

sesorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. Ide sentral ini akan didukung 

oleh perangkat wacana lain, sehingga antara satubagian wacana satu dengan yang 

lainnya saling kohesif. 

Model Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

 Menurut pendekatan Pan dan Kosicki, framing dapat dibagi kedalam empat 

struktur besar. Struktur itu antara lain: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur 

tematik, dan struktur retoris. Pendekatan model Pan dan Kosicki dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Perangkat Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

 

STRUKTUR       UNIT YANG 

           DIAMATI 

 

SINTAKSIS 

cara wartawan menyusun fakta                                                    Headline,Lead,Informasi,       

kutipan, sumber, pernyataan 

dan penutup. 

 

SKRIP 

Cara wartawan mengisahkan                            5W + 1H 

fakta 

 

 

 

TEMATIK                          Paragraf, proposisi, 

Cara wartawan menuliskan fakta                                  kalimat, hubungan, 

                              antar kalimat 

          

 

RETORIS 

Cara wartawan                                Kata, idiom, 

Menekankan fakta                             gambar/foto, grafik 

Sumber : Eriyanto, 2002:295 

 

    

2.5.1.   Struktur Sintaksis 

 

Dalam jurnal framing analysis : an approach to news discourse,  Zhongdang pan 

dan Gerald M kosicki,mengatakan struktur sintaksis mengacu pada pola yang stabil dari 

susunan kata-kata atau frasa kedalam wacana kalimat berita,dalam struktur pada tingkat 

2.  Kelengkapan 

Berita 

PERANGKAT 

FRAMING 

1. Skema Berita 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 
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ini menyampaikan sedikit informasi, komposisi tersebut berguna untuk membuat 

sebuah genre berita yang berbeda.3   

Struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana jurnalis menyusun peristiwa, 

pernyataan, opini, kutipan, dan pengamatan atas peristiwa ke dalam susunan umum 

berita. Dalam hal ini sintaksis berusaha mengkaji hubungan tanda-tanda dan bagaimana 

cara tanda bekerjasama untuk menjalankan fungsinya. Keberadaan struktur sintaksis ini 

dapat dilihat dengan mengamati bagan sebuah berita yang meliputi headline, lead yang 

dipakai, latar kutipan yang diambil. Skema berita adalah perangkat framing dari 

struktur sintaksis yang mempunyai beberapa bagian. (Hussein, 20122:127) 

 Headline atau judul berita, yang merupakan aspek sintaksis dari wacana berita 

dengan tingkat kemenonjolan yang tinggi dan menunjukan kecenderungan berita yang 

diangkat. Berkaitan dengan judul berita, biasanya judul berita dibuat semenarik 

mungkin.  

 Lead atau teras berita yang berada setelah judul yang terdiri dari satu alinea 

pendek dan merupakan intisari berita. Teras berita memiliki beberapa fungsi yaitu: 

1. Menjawab rumus 5W + 1H (who,what,when,where,why + how) 

2. Menekankan nilai berita (newsworthiness) dengan menempatkan pada posisi 

awal 

3. Memberikan identitas cepat tentang orang, tempat dan kejadian yang 

dibutuhkan bagi pemahaman capat berita tersebut.  

4. Mengiklankan isi berita secara keseluruhan, agar pembaca tertarik membaca 

berita sampai ke akhir berita. 

 Latar, merupakan bagian dari berita yang dapat digunakan sebagai alasan 

pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Latar peristiwa dipakai untuk 

menyediakan latar belakang kemana teks berita hendak diarahkan.  

 Kutipan sumber berita,yang bisa dipahami sebagai usaha jurnalis untuk 

membangun objektifitas atau prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Dalam teori 

jurnalisme ini tidak lepas dari prinsip cover both side dalam praktek jurnalisme. 

Kutipan sumber berita merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam tubuh tulisan 

sebuah berita. kutipan bukan sekedar kalimat atau deretan kata yang dibuka dan ditutup 

                                                           
3 Framing Analysis: An Approach to News Discourse ZHONGDANG PAN The Annenberg School for    

Communication University of PennsylvaniaGERALD M. KOSICKI The Ohio State University. 

Political Communication, volume 10, pp. 55-75 1058-4609/93 $10.00 +.00 Printed in the UK. All 

rights reserved. 
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dengan tanda kutip, karena kutipan memberi emosi, jiwa, dan warna pada tulisan. 

Selain itu, kutipan membuat tulisan menjadi lebih menarik, lebih hidup, dan tidak 

membosankan untuk dibaca. Ada tiga jenis kutipan yaitu, kutipan langsung dan 

lengkap, kutipan parsial atau sebagian dan terakhir kutipan tidak langsung atau uraian. 

Kutipan langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik dalam pengutipan, 

sedangkan pengutipan tidak langsung biasanya menggunakan kata menjelaskan, 

menerangkan, menjabarkan dan sebagainya.Pengutipan sumber berita ini menjadi 

perangkat framing yang kuat atas tiga hal, yaitu: 

1. Mengklaim validitas atas kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan 

mendasarkan diri pada klaim otoritas akademik dan profesi. 

2. Menghubungkan point tertentu dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. 

3. Mengecilkan pendapat atau pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan 

klaim dan pandangan mayoritas sehingga pandangan tersebut nampak menyimpang 

(Nugroho, Eriyanto dan Sundarsais, 1999:32) 

 

  2.5.2 Struktur Skrip 

Berita biasanya dipahami sebagai sebuah cerita. Sebagai cerita, berita wacana 

memiliki organisasi dikenali yang disebut skrip. Sebuah skrip biasanya mengacu pada 

urutan yang didirikan dan kestabilan komponen dari suatu peristiwa yang telah 

diinternalisasikan sebagai representasi mental yang terstruktur.4 Bentuk umum dari 

unsur penulisan berita atau skrip adalah pola 5W + 1H (who, what, when, where, why + 

how). Meskipun pola ini tidak selalu dapat dijumpai dalam berita yang ditampilkan, 

kategori informasi ini diharapkan diambil oleh wartawan untuk dilaporkan. Unsur 

kelengkapan berita ini dapat menjadi pertanda framing yang ingin ditampilkan. 

(Eriyanto, 2011:299) 

 

  2.5.3 Struktur Tematik 

 Tematik merupakan proses pengaturan tekstual yang disuguhkan kepada 

pembaca sehingga pembaca dapat memberikan perhatian pada bagian-bagian terpenting 
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dari isi teks. Sebuah tema bukan merupakan hasil dari seperangkat elemen yang 

spesifik melainkan berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis. Dalam suatu 

peristiwa tertentu, pembuat teks dapat melakukan rekayasa penafsiran 

pembaca/khalayak tentang suatu peristiwa.   

Beberapa berita terdiri dari apa yang disebut cerita masalah yang fokus pada satu 

masalah atau topik pada satu waktu dan melaporkan beberapa peristiwa, tindakan, atau 

pernyataan yang berkaitan dengan masalah ini, Sebuah cerita semacam ini mengandung 

hipotesis-pengujian tertentu fitur: Acara dikutip, sumber yang dikutip, dan 

proposisi yang diucapkan; semua berfungsi sebagai dukungan logis untuk hipotesis.5 

 Detail adalah elemen yang berelasi dengan kontrol informasi yang ditampilkan 

seseorang (komunikator). Komunikator akan menampilkan secara berlebihan informasi 

yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Sebaliknya ia akan menampilkan 

informasi dalam jumlah sedikit (bahkan bila perlu tidak disampaikan) jika hal itu 

merugikan kedudukannya. Dalam analisis framing, kita bisa melihat bagaimana jurnalis 

menampilkan informasi secara lebih banyak daripada informasi yang lain.  

 Koherensi dipahami sebagai pentaan secara rapi realitas dan gagasan, fakta, 

dan ide kedalam satu untaian yang logis sehingga memudahkan untuk memahami pesan 

yang dikandungnya. Koherensi dapat ditampilkan melalui hubungan sebab akibat dan 

bisa juga sebagai penjelas. Koherensi ini secara mudah dapat diamati, diantaranya dari 

kata hubung yang dipakai (dan, akibat, tetapi, lalu, karena, meskipun) menyebabkan 

makna yang berlainan ketika hendak menghubungkan proposisi.  

 Bentuk kalimat adalah sisi pemakaian kalimat yang berelasi dengan cara 

berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini kalau diterjemahkan 

kedalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang 

diterangkan). Bentuk kalimat ini tidak hanya menjadi persoalan teknis kebenaran tata 

bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat.  

 Kata ganti adalah elemen yang digunakan untuk melakukan manipulasi bahasa 

dengan membuat suatu komunitas imajinatif. Ada gejala umum dalam praktik, 

jurnalisme, jurnalis menggunakan kata yang berbeda dengan makna yang sama dalam 
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konteks yang sama. Ini tidak lepas dari kaidah jurnalisme, dimana agar berita menarik, 

jurnalis menggunakan kata-kata yang berbeda dalam sebuah berita. namun yang perlu 

diperhatikan adalah kata yang berbeda walaupun bermakna sama, memiliki makna yang 

berbeda.  

 

  2.5.4. Struktur Retoris 

 Struktur retoris berelasi dengan bagaimana cara jurnalis memberi penekanan 

arti tertentu dalam berita yang disusunnya. Jurnalis menggunakan perangkat retoris 

untuk membangun citra, meningkatkan poin-poin yang menonjol pada sisi tertentu 

dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Ada beberapa elemen 

struktur retoris yang dipakai oleh wartawan, yaitu: (Hussein, 2011:132) Seringkali, 

fitur retoris  adalah kunci dari sebuah berita yang dibentuk oleh wartawan. 

 Leksikon merupakan elemen yang menandakan bagaimana seseorang memilih 

kata dari berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pilihan kata-kata yang dipakai 

memperlihatkan sikap atas ideologi tertentu dari jurnalis.  

 Grafis adalah elemen yang dipergunakan untuk memberi penekanan atau 

penonjolan sebuah isu melalui pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun dan 

sejenisnya. Elemen grafis sangat mewakili realitas yang membuat erat muatan 

ideologi pesan dengan khalayak.  

 Metafora merupakan unsur ketiga dalam struktur retoris. Dalam berita, jurnalis 

bukan hanya menyusun teks saja, namun untuk menghidupkan berita, para jurnalis 

menuliskan pula kiasa, ungkapan, perbandingan, dan sebagainya. Secara literal, 

metafora dapat diartikan sebagai cara untuk memindahkan makna dengan 

merealisasikan dua fakta melalui analogi, atau memakai kiasan denan menggunakan 

kata-kata seperti, ibarat, bak, umpama dan laksana.  

 

 

 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Gema Mawardi 2012, “ANALISIS FRAMING BERITA MUNDURNYA SURYA 

PALOH DARI PARTAI GOLKAR DI MEDIAINDONESIA.COM DAN 

VIVANEWS.COM TANGGAL 7 SEPTEMBER 2011”.  Dari Hasil analisis 
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pembingkaian terlihat bahwa pengaruh pemilik media memberikan dampak pada 

keteberpihakan pemberitaan oleh media. Hal ini menujukkan bahwa netralitas dan 

objektivitas media dipengaruhi oleh pemilik media. Framing yang dilakukan 

MediaIndonesai.com terhadapnya mundurnya Surya Paloh dari Golkar  sangat 

berpihak pada kepentingan media, sementara Framing yang dilakukan oleh 

VivaNews.com masih menujukkan usaha media untuk melakukan pendekatan pada 

objetivitas pemberitaan. Dari Hasil Analisi pembingkaian media dapat dilihat bahwa 

kepemilikan media memberikan dapat masing-masing media. 

Mega Firmawanti Lasinta 2013,”KONSTRUKSI MEDIA ONLINE DALAM 

SENGKETA VERIFIKASI PARTAI POLITIK (Analisis Framing Tempo.co dan 

Viva.co.id Pada Pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari-31 Maret 2013)”. 

hasil analisis framing model Pan Kosicki, maka konstruksi Tempo.co dan Viva.co.id 

dalam berita tentang sengketa verifikasi partai politik adalah Tempo.co membangun 

konstruksi yang berpihak kepada PBB dan kritis terhadap KPU. Hal itu terlihat dari 

penggunaan judul dan narasumber yang  sepihak dan tidak seimbang. Sedangkan 

Viva.co.id membangun konstruksi yang netral. Terlihat dari pemberian ruang pada 

KPU dan PBB untuk memberikan pendapatnya terkait sengketa yang terjadi. 
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2.7 Kerangka Pikir 

Bagan 2.2 

Model Kerangka Pemikiran 
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