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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Media Massa 

Media massa dapat diartikan sebagai sarana pembawa pesan kepada 

khayalak. Media massa terdiri dari media cetak berupa koran dan majalah  

serta media  elektronik berupa radio dan televisi, ditambah dengan munculnya 

new media seperti portal berita online sebagai pengganti alternatif surat kabar 

atau majalah dan juga sosial media.  Terdapat empat fungsi utama media 

massa, yakni fungsi penyalur informasi, fungsi mendidik, fungsi menghibur, 

dan fungsi mempengaruhi (Pareno, 2005: 7). Dari keempat fungsi tersebut, 

harus dilaksanakan secara bersama- sama,tanpa membandingkan atau hanya 

mengedepankan salah satu dari fungsi-fungsi tersebut. Untuk itu keempat 

fungsi media massa tersebut harus selalu berjalan bersamaan, dengan kata 

lain fungsi media massa  adalah four in action (Pareno, 2005 : 8). 

Dengan adanya keempat fungsi media diatas tersebut, maka adapula 

peranan dari media massa itu sendiri. Peranan media massa merupakan wujud 

dari pelaksanaan fungsi-fungsi media massa. Peranan media massa bertujuan 

untuk mempertahankan kekuasaan dan menyebarluaskan kebijakan penguasa 

(Pareno, 2005: 10). Peranan media massa tak luput dari ideologi tiap lembaga 

media massa yang ada. Cita-cita pemilik media juga sangat berpengaruh 

dalam penyebaran informasi yang dilakukan oleh sebuah lembaga media 

massa. 

2.2  Framing 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai 

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

atau apa saja) dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002:2). Analisis framing 

merupakan bentuk analisis yang digunakan untuk mengungkapkan perbedaan 

antar berita dalam mengungkapkan informasi kepada khalayak. Analisis 

framing digunakan untuk mengetahui bagaimana informasi dibingkai oleh 

media, dalam sudut pandang ideologi media yang menyebarkan infomasi 
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tersebut. Terdapat dua hal penting yang perlu diketahui dalam analisis 

framing yaitu, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai atau ditonjolkan, dan 

bagaimana fakta tersebut ditulis. Dalam ranah studi komunikasi, analisis 

framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif 

multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi1.  

2.2.1 Model-Model Analisis Framing 

Analisis framing cocok digunakan untuk melihat konteks sosial 

budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara berita dan ideologi, 

yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita membangun, 

mempertahankan, mereproduksi, mengubah dan meruntuhkan ideologi
2
. 

Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-macam fokus dan 

tujuan. Tentu saja karena hal tersebut berkaitan berbagai definisi dan 

ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks (Sobur. 2012:174). 

Tabel 2.1 Model Framing 

1 Robert Entman Proses seleksi dari berbagai aspek 

realitas sehingga bagian tertentu 

dari peristiwa itu lebih menonjol 

dibandingkan aspek lain. Entman 

juga menyertakan penempatan 

informasi-informasi dalam konteks 

yang khas sehingga sisi tertentu 

mendapatkan alokasi tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar 

                                                           
1
 Muhammad Mikal Rizko “analisis framing berita bencana lumpur lapindo porong sidoarjo di tv 

one”ejournal.ilkom.fisip-unmul.co.id 

2
Anna Oktavia Saragih, “pembingkaian media online terhadap penrunan popularitas presiden 

Susilo Bambang Ydhoyono; Analisis framing dalam pemberitaan reshuffle kabinet bersatu jillid II 
di situs detiknews”, Skripsi Program Sarjana Eksistensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Indonesia 2012 
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daripada sisi yang lain. 

2 William A. Gamson Cara bercerita atau gugusan ide 

yang terorganisir sedemikian rupa 

dan mengadirkan konstruksi  

makna peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Cara bercerita itu 

terbentuk dalam sebuah kemasan 

(Package). Kemasan it semacam 

skema atau struktur pemahaman 

yang digunakan individu untuk 

mengkonstruksikan makna pesan-

pesan yang ia sampaikan, serta 

untuk menafsirkan makna pesan-

pesan yang ia terima. 

3 Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas/dunia 

dibentuk dan disederhanakan 

sedemikian rupa untuk ditampilkan 

dalam pemberitaan agar tampak 

menonjol dan menarik perhatian 

khalayak pembaca. Itu dilakukan 

denga seleksi, pengulangan, 

penekanan, dan presentasi aspek 

tertentu dari realitas. 

4 David E. Snown and 

Robert Benford 

Pemberian makna untuk 

menafsirkan peristiwa dan kondisi 

yang relevan. Frame 

mengorganisasikan sistem 

kepercayaan dan diwujudkan 

dalam kaa kunci tertentu, anak 
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kalimat, citra tertentu,sumber 

informasi, dan kalimat tertentu. 

5 Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan 

oleh individu oleh individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, 

mengidentifikasi, dan melabeli 

peristiwa secara langsung atau 

tidak langsung. Frame 

mengorganisir peristiwa yang 

kompleks kedalam bentuk dan pola 

yang mudah dipahami dan 

membantu individu untuk mengerti 

makna peristiwa. 

6 Zongdang Pan and 

Gerald M. Kosicki 

Strategi konstruksi dan memproses 

berita. Perangkat kognisi yang 

digunakan dalam mengkode 

informasi, menafsirkan peristiwa, 

dan dihubungkan dengan rutinitas 

dan konvensi pembentukan berita. 

Sumber : eriyanto (2002:77,78,79) 

Dari penjelasan mengenai model framing tersebut diatas, peneliti 

mencoba untuk memilih menggunakan model analisis framing menurut 

Robert N. Entman sebagai acuan analisis yang penulis lakukan.  

2.2.2 Analisis Framing Menurut Robert N. Entman 

Robert N. Entman dalam Eriyanto (2002:221) mengungkapkan jika 

untuk melihat proses framing, ada dua dimensi besar yang harus 

diperhatikan yakni seleksi isu dan penonjolan isu. Seleksi isu merupakan 

aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang 

kompleks dan beragam itu, aspek mana yang ditunjukkan oleh wartawan 

untuk ditampilkan. Dari proses tersebut, terkandung didalamnya bagian 
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berita yang dimasukkan (included), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan 

(excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, atau 

dengan kata lain wartawan hanya menampilkan aspek tertentu dari sebuah 

isu/peristiwa. Sedangkan penonjolan isu merupakan aspek yang 

berhubungan dengan penulisan fakta.  Ketika aspek tertentu dari isu 

tertentu dari suatu peristiwa, maka bagaimana peristiwa tersebut akan 

ditulis?. Hal tersebut akan berkaitan dengan  pemakaian kata, kalimat, 

gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak. 

Dalam melakukan framing terhadap berita, Entman membaginya 

dalam empat konsepsi. Konsepsi framing menurut entmant tersebut 

menggambarkan bagaimana sebuah berita dimaknai. : 

Tabel 2.2 Konsepsi Framing Robert N. Entman 

Define Problems 

(Pendefinisian Masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/isu 

dilihat? Sebagai apa? Atau 

sebagai masalah apa? 

Diagnoses Causes 

(Memperkirakan masalah atau 

sumber masalah) 

Peristiwa itu disebabkan oleh 

apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah? 

Siapa (aktor) yang dianggap 

sebagai penyebab masalah? 

Make Moral Judgement 

(Membuat Keputusan Moral) 

Nilai moral apa yang disajikan 

untuk menjelaskan mkasalah? 

Nilai moral apa yang dipakai 

untuk meligitimasi atau 

mendeligimitasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation 

(Menekankan Penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah/isu? 

Jalan apa yang harus ditawarkan 

dan harus ditempuh untuk 
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mengatasi masalah? 

Sumber: Eriyanto. 2002:223,224 

Dari konsepsi tersebut diatas dapat dipahami bagaimana sebuah 

peristiwa dimaknai oleh wartawan. Define problems (pendefinisian 

masalah), merupakan elemen pertama wartawan membingkai sebuah 

berita. Elemen ini menekankan bagaimana peristiwa ditonjolkan oleh 

wartawan. Diagnoses Causes merupakan elemen dimana pembingkaian 

terhadap aktor, atau sumbermasalah dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, 

Make Moral Judgement merupakan elemen yang digunakan wertawan 

untuk membenarkan atau memberikan argumen pada pendefinisian 

masalah yang dibuat. Yang terakhir adalah Treatment Recommendation, 

elemen ini merupakan cara yang dipakai oleh wartawan untuk menilai, dan 

bagaimana penyelesaian masalah. Penyelesaian tersebut sangat bergantung 

pada bagaimana peristiwa dimaknai dan siapa yang dipandang sebagai 

penyebab masalah (Eriyanto. 2002:225-227). 

2.3 Konstruksi Media Massa 

Konstruksi realitas dalam media massa merupakan cara atau strategi media 

dalam memerankan perannya. Konstruksi dibangun dengan maksud 

mempengaruhi khalayak terhadap suatu realitas yang dibangun oleh media massa. 

Analisis framing termasuk dalam pandangan kontruksionis. Paradigma ini 

mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang 

dihasilkannya (Eriyanto 2002:15). Konstruksi sosial dikemukakan oleh dua 

sosiolog yakni Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan mengemukakan jika 

konstruksi sosial merupakan hasil dari realitas sosial. Konstruksi sosial amat 

terkait dengan kesadaran terhadap realitas sosial itu, karena kesadaran adalah 

bagian paling penting dalam konstruksi sosial (Bungin 2011:25).   

Lalu bagaimana kita dapat menerapkan paradigma konstruksi  media 

massa, yang dalam hal ini konteks berita?. Menurut eriyanto (2002:20) Wartawan 

bisa jadi mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu 
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peristiwa, dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka mengonstruksi peristiwa itu 

dalam teks berita. Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan merupakan 

suatu fakta dalam arti yang riil. Realitas  sebagai hasil konstruksi dalam hal ini 

bukan dioper begitu saja sebagai berita. Realitas sosial diamati oleh wartawan dan 

diserap dalam kesadaran wartawan. Menurut McQuail (2011:8), realitas media 

massa terjadi ketika media menyediakan laporan dan reflleksi realitas kepada 

khalayak dengan tingkatan akurasi, keutuhan, kepercayaan yang bermacam-

macam. 

Melalui teori ini, terdapat penilaian tersendiri bagaimana media, wartawan, dan 

berita dillihat, antara lain: (Eriyanto 2002: 21-42) 

- Fakta/Peristiwa Adalah Hasil Konstruksi 

Menurut kaum konstruktionis, realitas tercipta lewat konstruksi, 

sudut pandang terentu dari wartawan. Realitas tersebut bersifat subyektif, 

dan tidak realitas objektif karena bersumber dari sudut pandang wartawan. 

Namun  realitas itu bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana 

konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai 

pandangan yang berbeda-beda. Penilaian ini juga dalam pandangan 

konstruksionis menyebut jika fakta merupakan konstruksi atas realitas. 

Kebenaran suatu fakta bersifat relatif, dan berlaku sesuai konteks tertentu. 

- Media Adalah Agen Konstruksi 

Penilaian ini menyebut, bahwa media bukanlah sekedar saluran 

yang bebas. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan 

pandangan, bias, dan pemihakannya. Disini media dipandang sebagai agen 

konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas. Pandangan semacam ini 

menolak argumen yang menyatakan media solah-olah sebagai saluran 

bebas. Berita yang kita baca bukan hanya menggambarkan realitas, bukan 

hanya menunjukkan pendapat sumber berita, melainkan juga konstruksi 

dari media itu sendiri. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media 

ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan. 
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- Berita Bukan Refleksi Dari Realitas. Ia Hanyalah Konstruksi Dari 

Realitas 

Dalam pandangan konstruksionis, berita ibarat sebuah drama. Ia 

bukan menggambarkan realitas, melainkan potret dari arena pertarungan 

antar berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Pandangan 

konstrusionis juga menyebutkan bahwa 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 bagaiman fakta itu dipahami dan dimaknai. 

- Berita Bersifat Subjektif/Konstrusi Atas Realitas 

Pandangan konstruksionis menilai berita bersifat subjektif, opini 

tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan 

perspektif dan pertimbangan subjektif. Konstruksi wartawan atas realitas 

menempatkan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber 

lain, menempatkan wawancara seorang tokoh lebih benar dari tokoh lain, 

tidak berimbang dan memihak pada kelompok tertentu, hal tersebut tidak 

dianggap kekeliruan atau bias karena dianggap hal itu merupakan hasil 

praktik yang dijalankan oleh wartawan. 

- Wartawan Bukan Pelopor, Ia Agen Konstruksi Realitas 

Dalam pandangan konstrusionis, wartawan dipandang sebagai agen 

konstruksi. Wartawan bukan hanya melaporkan fakta, melainkan juga 

turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut 

mendefinisikan apa yang terjadi dan secara aktif membentuk peristiwa 

dalam pemahaman mereka.  

 

- Etika Pilihan Moral, dan Keberpihakan Wartawan Adalah Bagian 

Yang Integral dalam Produksi Berita 
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Pendekatan konstruksionis menilai, aspek etika, moral, dan nilai-

nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. 

Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. 

Wartawan bukan hanya pelopor, karena wartawan juga turut menjadi 

partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektivitas dalam publik. 

Karena fungsinya tersebut, wartawan menulis berita bukan hanya sebagai 

penjelas, melainkan mengkonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan 

realitas yang diamati. 

- Nilai Etika, dan Pilihan Moral Peneliti Menjadi Bagian Dalam 

Pilihan 

  Sifat dasar dari penelitian yang bertipe konstruksionis adalah 

pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas dinilai. 

Pilihan etika, moral atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang 

terpisahkan dari proses penelitian. Dalam penelitian konstruksionis, 

pilihan moral dan keberpihakan sulit dihilangkan dalam penelitian. 

Peneliti bukanlah robot yang seolah-olah makhluk netral dan akan menilai 

realitas tersebut apa adanya. Peneliti memiliki pandangan yang berbeda-

beda, sehingga meskipun objek penelitiannya sama, akan menghasilkan 

temuan berbeda di tangan peneliti yang berbeda. Peneliti dengan 

konstruksinya masing-masing akan menghasilkan temuan yang berbeda 

pula. 

- Khalayak Mempunyai Penafsiran Tersendiri Atas Berita 

Pandangan konstruksionis menilai, khalayak tidak bisa dilihat 

sebagai subjek yang pasif, Ia juga subyek yang aktif dalam menafsirkan 

apa yang dibaca. Pembaca/Khalayak memiliki pemaknaan yang berbeda 

atas teks yang sama. 
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2.4 Ideologi Media 

Ideologi merupakan istilah yang tidak asing dikemukakan dalam studi 

ilmu sosial. Ideologi merupakan konsep dasar cara berpikir seseorang atau 

golongan, konsep ini dihasilkan melalui proses berpikir mendalam atas realita dan 

atau keadaan yang terjadi disekitarnya. Menurut Jorge Larrain (Sobur 2006:61) 

secara positif ideologi dipersepsikan sebagai suatu pandangan dunia (worldview) 

yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan 

memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negatif ideologi 

dilihat sebagai sebuah kesadaran palsu, yaitu sebuah kebutuhan untuk melakukan 

penipuan dengan cara memutar balikkan pemahaman orang mengenai realitas 

sosial.  

 Ideologi media massa sangat berpengaruh dalam menyelaraskan 

pemahaman dari pihak media terhadap khalayak. Media secara aktif 

mendefinisikan realitas yang sudah dikonstruksi, sehingga membentuk apa yang 

baik, apa yang sesuai, dan apa yang menyimpang. Dengan kata lain media 

memiliki pola khusus yang memiliki muatan ideologis dalam penyampaian pesan 

dengan membawa maksud tertentu. Meskipun media massa biasanya tidak secara 

sengaja merencanakan untuk menyebarkan ideologi, pada praktiknya sebagian 

besar konten media (dari semua jenis) melakukannya secara implisit dengan 

secara selektif menekankan nilai dan norma tertentu (McQuail :2011).  

2.5 Agenda Setting 

Teori agenda setting pertama kali dikemukakan oleh Maxwell McCombs 

dan Donald L. Shaw, teori ini muncul sekitar tahun 1973. Secara sederhana 

agenda setting merupakan proses penonjolan nilai-nilai tertentu terhadap sebuah 

isu atau fenomena yang dilakukan oleh media. Agenda setting merupakan salah 

satu upaya media dalam melakukan proses pemberitaan yang tidak semata 

menjadi saluran isu semata namun ada strategi yang dilakukan oleh media dalam 

memproses sebuah fenomena sehingga proses pemberitaannya memiliki nilai 

lebih terhadap persoalan yang muncul. 
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McCombs sebagai salah satu pionir teori agenda setting bersama beberapa 

peneliti lain menyebut bahwa Teori penentuan agenda (bahasa Inggris: Agenda 

Setting Theory) adalah teori yang menyatakan media massa merupakan pusat 

penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua 

elemen yaitu kesadaran dan informasi kedalam agenda publik dengan 

mengarahkan kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap 

penting oleh media massa (Tamburaka 2012:23). 

Media massa memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, 

sedangkan masyarakat akan mengikutinya, media mengatakan kepada khalayak 

mana yang penting dan yang tidak penting. Media juga mengatur apa yang harus 

khalayak lihat, dan tokoh siapa yang harus didukung (Nurudin 2014: 195-196). 

Stephen W. Littlejohn mengatakan agenda setting beroperasi dalam tiga 

bagian yakni agenda media, agenda publik, agenda kebijakan antara lain: 

(Nurudin 2014:197-199) 

1. Agenda media, Agenda harus diformat, proses akan 

memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada 

waktu pertama kali dengan dimensi yang berkaitan, antara lain: 

Visibility (visibilitas) yakni jumlah dan tingkat menonjolnya 

berita, audience salience (tingkat menonjol) yang berarti 

relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak, dan valence  

(valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara 

pemberitaan bagi suatu peristiwa. 

2. Agenda Khalayak, agenda media dalam banyak hal 

memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau 

kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini 

memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media 

mampu mempengaruhi agenda publik dan bagaimana publik 

melakukannya. Dimensi yang berkaitan antara lain: Familiarity 

(keakraban) yakni derajat kesadaran khalayak akan topik 
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tertentu,  personal salience (penonjolan pribadi) yakni relevansi 

kepentingan individu dengan ciri pribadi, favorability 

(kesenangan) yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan 

topik berita. 

3. Agenda kebijakan: agenda publik mempengaruhi agenda 

kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan 

publik yang dianggap penting bagi individu. Dimensi yang 

berkaitan antara lain: Support (dukungan) yakni kegiatan 

menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu, lokehood of 

action kemungkinan kegiatan) yaitu kemungkinan kegiatan, 

yakni kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang 

diharapkan, freedom of action (kebebasan bertindak) yakni nilai 

kegiatan yang mungkin dilakukan pemerintah. 
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2.6 Kerangka Pikir 

 

Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemberitaan 

terkait isu  

Gafatar di situs 

detik.com dan 

republika.co.id 

Penonjolan dan seleksi isu 

dalam pembingkaian berita 

Gafatar di detik.com 

Analisis Framing 

(Robert N. Entman) 

- Define Problem 

(Pendefinisian masalah) 

- Diagnoses Causes 

(Memperkirakan masalah) 

- Make Moral Judgement 

(Membuat Keputusan 

Moral) 

Treatment Recommendtion 

(Menekankan Penyelesaian) 

Penonjolan dan seleksi isu 

dalam pembingkaian berita 

Gafatar di republika.co.id 

Detik.com Republika.co.id 

Agenda Setting 

mempengaruhi proses 

pemberitaan 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan menggunakan analisis framing sudah banyak 

dilakukan oleh banyak Peneliti sebelumnya. Tidak sedikit Peneliti yang 

mengkaji media online sebagai objek analisis mereka, karena media online 

saat ini mulai berkembang pesat dan lebih praktis dibandingkan dengan 

media cetak (koran). Hal tersebut dapat terlihat seperti uraian dibawah ini: 

Tabel 2.3 Tabel Penelitian Terdahulu 

N

O 

NAMA 

PENELITI 

JUDUL 

PENELITIA

N 

TUJUAN 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIA

N 

HASIL 

PENELITIAN 

1 Ni Made 

Sondang 

Tiara 

Maharani 

L.W, 

Fakultas 

Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Komunikas

i, 

Universitas 

Kristen 

Satya 

Wacana 

Peradilan 

Media 

(Sebuah 

Studi “kasus 

penyuapan 

wisma atlet 

SEA Games 

oleh 

bendahara 

umum partai 

demokrat 

Muhammad 

Nazaruddin” 

pada harian 

kompas) 

Tujuan 

penelitian ini, 

ingin 

mengetahui 

konstruksi 

harian kompas 

pada kasus 

“penyuapan 

wisma atlet 

SEA Games 

oleh 

bendahara 

umum partai 

demokrat 

Muhammad 

Nazaruddin”, 

dan apakah 

dalam 

pemberitaan 

kompas 

terdapat 

adanya bias 

peradilan 

media atau 

tidak. 

Metode 

penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

menggunaka

n model 

analisis 

framing 

Robert N. 

Entman 

Kompas 

bersikap netral 

terhadap 

pemberitan 

“penyuapan 

wisma atlet 

SEA Games 

oleh 

bendahara 

umum partai 

demokrat 

Muhammad 

Nazaruddin”, 

Kompas 

menyampaika

n fakta secara 

akurat, 

kompas juga 

menyampaika

n informasi 

sesuai hasil 

persidangan. 

2 Valen 

Liey, 

Fakultas 

Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Konstruksi 

Media 

Terhadap 

Kasus 

Penembakan 

Tujuan 

penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

pembingkaian 

Metode 

penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

Framing detik 

menunjukkan 

sikapnya yang 

lebih pro 

terhadap 
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Komunikas

i, 

Universitas 

Kristen 

Satya 

Wacana 

di LP 

Cebongan 

(Analisis 

Framing 

Atas Berita-

Berita 

Mengenai 

Penembakan 

di LP 

Cebongan di 

Portal Berita 

Kompas.co

m dan 

detik.com) 

berita yang 

dilakukan 

kompas.com 

dan detik.com 

mengenai 

kasus 

penembakan 

di LP 

Cebongan 

dalam 

perspektif 

analisis 

framing Pan 

dan Kosicki. 

kualitatif 

deskriptif 

dengan 

menggunaka

n model 

analisis 

framing 

Zhongdang 

Pan dan 

Gerald M. 

kosicki. 

kopassus, 

sedangkan 

kompas.com 

cenderung 

netral dalam 

membingkai 

kasus ini. 

3 Wan Ulfa 

Nur Zuhra, 

Universitas 

Sumatera 

Utara 

Citra 

Homoseksua

l Dalam 

Media 

Massa 

Online 

Nasional 

(Analisis 

Framing 

tentang Citra 

Homoseksua

l dalam 

tempo.co 

dan 

republika 

online) 

Tujuan 

penelitian ini, 

untuk 

mengetahui 

makna tersirat 

yang 

ditampilkan 

secara nyata 

dalam 

pemberitaan 

tentang kaum 

homoseksual. 

Metode 

penelitian ini 

menggunaka

n penelitian 

kualitatif 

deskriptif, 

dengan 

menggunaka

n analisis 

framing 

William A. 

Gamson. 

Dari penelitian 

ini, republika 

online 

menggambark

an citra kaum 

homoseksual 

yang sadis, 

cenderung 

melakukan 

kekerasan dan 

harus dijauhi 

karena 

bertentangan 

dengan agama, 

sedangkan 

tempo.co 

menekankan 

bahwa 

menjadi 

homoseksual 

adalah 

pillihan, bukan 

takdir dari 

Tuhan. 
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4 Tri Yoga 

Adibtya 

tama, 

Universitas 

Diponegor

o 

Pembingkaia

n Kasus 

Pembekuan 

PSSI Oleh 

Menpora 

(Analisis 

Framing 

Pemberitaan 

Dalam 

Harian 

Kompas) 

Tujuan 

Penelitian ini 

untuk 

mengetahui 

bagaimana 

konstruksi 

harian kompas 

dalam 

menanggapi 

kasus 

pembekuan 

PSSI yang 

dianalisis 

melalui 

pemberitaanny

a. 

Metode 

penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kualitatif, 

dengan 

menggunaka

n 

pendekatan 

analisis 

framing 

Zhondang 

Pan dan 

Gerald 

Kosicki. 

Hasil 

penelitian ini 

menunjukkan 

sebagian besar 

pemberitaan 

dari harian 

Kompas 

berusaha 

bersikap 

netral, tidak 

memihak sisi 

manapun. 

 

 

 


