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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

2.1. Media Massa 

 Media adalah pengantara atau saluran dalam menyebarkan suatu informasi atau pesan 

dari komunikator kepada komunikan. Menurut McLuhan (Nova. 2009: 204) media massa adalah 

perpanjangan alat indra kita. Lewat media massa kita dapat memperoleh informasi tentang apa 

yang sedang terjadi di sekitar kita.  

 Laswell dalam (Morissan, 2010:82-83) menyebutkan fungsi utama media terhadap 

masyarakat yaitu: media berfungsi untuk memberitahu audiens mengenai apa yang sedang terjadi 

disekitar mereka, melalui pandangan yang diberikan media, audiens memahami lingkungannya 

serta pesan media berfungsi menyampaikan tradisi dan nilai-nilai sosial kepada generasi audiens 

selanjutnya. 

2.2. Media Online 

Media online merupakan media komunikasi yang menggunakan internet sebagai 

penghubungnya. Media online merupakan suatu media komunikasi yang berbasis telekomunikasi 

dan berhubungan dengan multimedia (komputer dan Internet). Media online merupakan media 

massa yang tersaji secara online di situs web (Asep Syamsul Romli M:2012). Contoh-contoh 

media online yaitu portal berita, website (situs web, blog), radio-online, TV-online, pers online, 

mail-online, dan media sosial (social media)
1
. Media online ini sangat cepat berkembang, karena 

media online ini sangat praktis dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun, sehingga banyak 

masyarakat yang memanfaatkan kelebihan tersebut, untuk mencari informasi-informasi yang 

dibutuhkan. Alasan peneliti memilih media online karena pada saat berita tentang usulan revisi 

UU KPK ini muncul pada media online, maka secara otomatis masyarakat akan cepat mendapat 

informasi yang ada, karena pada media online jika masyarakat tidak memiliki waktu untuk 

membaca berita pada saat itu juga, maka masyarakat dapat membacanya disaat memiliki waktu, 

dimanapun dan kapanpun, tidak seperti televisi yang hanya sepintas dan tidak dapat diputar 

ulang. 

                                                           
1
 http://www.sgdnews.com/2013/12/media-online-pengertian-dan.html (diakses 10/10/2015 14:22 WIB)  
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2.3. Portal Berita 

 Portal berita adalah sebuah web yang berisi berbagai macam berita. Berita-berita yang 

dimuat diantaranya politik, kesehatan, kriminal, kecelakaan dan lain-lain. Portal sendiri berarti 

situs atau halaman web, sedangkan berita yaitu suatu informasi yang disebarluaskan melalui 

media cetak, televisi, radio, maupun new media. Portal berita adalah halaman web yang berisi 

informasi-informasi yang terjadi di masyarakat (Asep Syamsul Romli M:2012). Di Indonesia 

sendiri ada beberapa portal berita, di antaranya: kompas.com, detik.com, liputan6.com, 

lintasberita.com dan lain-lain. Portal berita ini selalu menyediakan berita-berita yang aktual, 

faktual dan terarah, sehingga kehadiran portal berita ini sangat berguna terutama bagi masyarakat 

yang setiap harinya terkoneksi dengan internet dan tidak sempat membaca berita melalui media 

lain selain portal berita
2
. 

2.4. Ideologi Media 

 Media merupakan sarana untuk menyampaikan pesan atau realitas yang ada kepada 

khalayak. Media massa juga memiliki kepentingan dan berbagai cara pandang dalam proses 

produksi yang dijalankan. Peter D.Moss dalam Eriyanto (2002), ideologi media massa 

menghasilkan wacana media massa berupa konstruk kultural, termaksuk berita, hal ini 

menjadikan suatu kesimpulan bahwa ideologi media massa dapat tercemin dari isi media massa 

berupa produk dari media massa tersebut. Menurut Eriyanto (2002), isi dari sebuah media 

dipengaruhi oleh tiga pendekatan utama, yakni; 

1. Pendekatan politik ekonomi media seperti faktor pemilik media, modal dan kekuatan 

politik ekonomi diluar pengelolahan media. 

2. Pendekatan organisasi media berupa hasil dari mekanisme yang ada dalam ruang 

redaksi seperti praktik kerja, dan tata aturan serta kebijakan redaksi. 

3. Pendekatam kulturalis, yang berupa gabungan antara pendekatan politik ekonomi dan 

pendekatan organisasi dalam ruang pemberitaan. ‘ 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.anneahira.com/portal-berita.htm (diakses 10/10/2015 15:20 WIB) 
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2.5. Analisis Framing 

 Framing yaitu bagaimana cara media mengkonstruksi atau membingkai suatu peristiwa 

sebelum disajikan kepada khalayak. Menurut Pan Kosicki Framing adalah strategi untuk 

mengkonstruksi dan memproses suatu berita. Dalam Sobur (2001 : 162), analisis framing 

digunakan untuk mengetahui cara pandang seorang wartawan dalam menulis sebuah berita 

sehingga dari cara pandang inilah, maka akan menentukan fakta mana yang ditonjolkan dan 

mana yang dihilangkan sehingga akan terlihat mau dibawa kemana berita tersebut. 

Adapun dalam penelitian ini, model analisis yang digunakan adalah model analisis 

framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Karena model analisis Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki adalah salah satu model analisis yang sering digunakan dalam 

menganalisis teks media.alasan lain yaitu konsep framing pan Kosicki mampu memaknai suatu 

peristiwa yang dimunculkan dalam teks. Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu 

pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak 

tertuju pada pesan itu (Eriyanto, 2004: 252). Model Pan dan Kosicki ini berasumsi bahwa setiap 

berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki melalui tulisan mereka “Framing Analysis: An Approach to News Discourse” 

menggunakan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, struktur-struktur 

tersebut yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi structural ini membentuk 

semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu 

koherensi global (Sobur, 2004: 175).  

 

2.6. Konstruksi Realitas 

Konstruksi realitas yaitu bagaimana manusia membuat pemaknaan terhadap sesuatu. 

Media massa merupakan salah satu yang dapat membentuk konstruksi, media massa juga 

berperan besar dalam membentuk pemikiranatau pemahaman kita terhadap realitas yang ada, dan 

pemahaman yang dibntuk oleh media massa tersebut menjadi patokan – patokan dalam 

menanggapi realitas yang ada di sekelilingnya. Menurut McQuail (dalam Syahputra 2006:13-14) 

ada enam kemungkinan yang bisa dilakukan oleh media ketika mengajukan realitas, yaitu: (1) 

Sebagai jendela, media membuka cakrawala dan menyajikan realitas dalam berita-berita yang 
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apa adannya; (2) Sebagai cermin, media merupakan pantulan dari berbagai peristiwa; (3) Sebagai 

filter atau penjaga gawang, media menyeleksi realitas sebelum disajikan kepada khalayak; (4) 

Sebagai petunjuk arah, pembimbing atau penerjemah, media mengkonstruksi realitas sesuai 

dengan kebutuhan khalayak; (5) Sebagai forum kesepakatan bersama, media dijadikan sebagai 

bahan diskusi; (6) Sebagai tabir atau penghalang, media memisahkan khalayak dari realitas 

sebenarnya.  

2.7. Komunikasi Politik 

Komunikasi politik adalah komunikasi yang berkaitan dengan pesan-pesan politik dan 

aktor-aktor politik didalamnya, komunikasi politik ini juga berkaitan dengan kekuasaan, 

pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Menurut Dan Nimmo (1989:108) komunikasi politik 

yaitu suatu kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya yang 

mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Sedangkan menurut Lasswell 

komunikasi politik berisi tentang: pesan politik, persuasi atau ajakan politik, media politik, 

khalayak politik dan dampak politik. Dalam kehidupan manusia saat ini, media massa 

mempunyai peran yang sangat penting. Sehingga media massa digunakan untuk menyampaikan 

komunikasi politik. Media massa dan politik tidak dapat dipisahkan, karena wartawan dalam 

menulis sebuah berita membutuhkan politisi sebagai sumber informasi, begitu juga politisi 

membutuhkan media massa untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan politik didalamnya. 

2.8. Penelitian Sebelumnya 

1. Skripsi Fanny Clarantika Adiwoni (362011018) dengan judul “Analisis Framing 

Pemberitaan Kasus Florence Sihombing Pada Surat Kabar Online Kedaulatan Rakyat dan 

Sumut Pos”. Kesamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan analisis framing 

model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, perbedaannya yaitu terletak pada media 

yang digunakan, dalam penelitian ini menggunakan media online Kedaulatan Rakyat dan 

Sumut Pos. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terlihat bahwa setiap media memiliki 

framingnya masing-masing dalam mengemas suatu berita. Ini menunjukan bahwa 

ideologi media berpengaruh pada penyajian berita. Kedaulatan Rakyat dekat dengan 

masyarakat Jogja, sedangkan Sumut Pos lebih dekat dengan Florence karena Florence 

berasal dari Sumatera Utara, Medan. 



10 

 

2. Skripsi Fernando Septa Masana Pinem (020904047), dengan judul “Analisis Framing 

Pemberitaan Eksekusi Mati Tibo Cs dalam Harian Sumutpos.com dan Harian 

Waspada.com”. Perbedaan skripsi ini dengan yang diteliti terletak pada pemberitaannya 

tentang eksekusi mati Tibo Cs dan perbedaan yang lainnya yaitu analisis framing yang 

digunakan yakni menggunakan framing model Robert Entman. Perbedaan pembingkaian 

yang terdapat di dalam berita masing-masing media disebabkan karena adanya perbedaan 

pandangan. Entman mengatakan bahwa media menjalankan framing dengan cara 

menyeleksi isu-isu tertentu dan dapat mengabaikan isu-isu yang lainnya yang media 

anggap tidak penting. 
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2.8. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 
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Indonesia merupakan negara dengan jumlah koruptor yang cukup banyak, dari 

banyaknya koruptor tersebut, maka dibentuklah Komisi pemberantasan korupsi (KPK) pada 

tanggal 29 desember 2003 untuk mengatasi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dari 

awal terbentuknya, KPK sudah banyak menangkap tangan pejabat-pejabat tinggi yang tertangkap 

sedang melakukan tindak pidana korupsi. Semenjak itulah KPK banyak mendapat tekanan dari 

berbagai pihak, para pimpinan KPK pun mulai terjerat kasus. Dari sederet kasus yang menjerat 

berbagai pejabat maka para pejabatpun mulai takut dengan KPK. maka pada tahun 2015, DPR RI 

mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang KPK, agar KPK semakin lemah dan dihapuskan. 

Dari usulan revisi UU oleh DPR RI tersebut, maka banyak portal berita yang memberitakan hal 

tersebut, diantaranya Kompas.com dan Detik.com dimana kedua portal berita ini memiliki 

ideologinya masing-masing dalam mengemas dan mengkonstruksi suatu berita. Gonjang-ganjing 

revisi UU KPK pada Kompas.com dan Detik.com inilah yang akan dianalisis menggunakan 

analisis Framing model  Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

 


