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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Analisis Framing 

 

 Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis 

untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) 

dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut melalui proses konstruksi. Di sini 

realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. (Eriyanto, 

2002:3) 

 Beberapa ahli yaitu Murray Edelman, Robert N. Entman, William A. 

Gamson & Andre Modigliani, dan Zhongdang Pan & Gerrald M. Kosicki 

mendefinisikan framing sebagai berikut: 

 Murray Edelman mendefinisikan framing adalah apa yang kita ketahui 

tentang realitas atau tentang dunia tergantung bagaimana kita membingkai dan 

mengkonstruksi atau menafsirkan realitas.  

 Robert N. Entman mendefinisikan framing sebagai seleksi dari berbagai 

aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjo dalam 

suatu teks komunikasi.  

 William Gamson & A. Modigliani mendefinisikan frame adalah cara 

bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan 

menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan suatu 

obyek wacana. 

 Zhongdang Pan & Gerrald M. Kosicki mendefinisikan framing sebagai 

proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari 

pada yang lain sehingga khalayak tertuju pada pesan tersebut.  

 Setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari 

organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen 

yang berbeda dalam suatu teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, 

pemakaian kata, atau kalimat tertentu) ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu 



11 

 

peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. 

(Eriyanto, 2002:225) 

 Framing pada intinya merujuk pada usaha pemberian definisi, penjelasan, 

evaluasi dan rekomendasi dalam suatu diskursus (discourse) untuk menekankan 

kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan di dalam berita.  

 

2.1.1. 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: 

Bagan 2.1.  

Perangkat Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

 

STRUKTUR       UNIT YANG 

           DIAMATI 

 

SINTAKSIS          Informasi, kutipan 

1. Skema Berita,          sumber, pernyataan 

dan   

cara wartawan         penutup 

menyusun fakta 

 

 

SKRIP 

Cara wartawan mengisahkan        5W + 1H 

fakta 

 

 

 

PERANGKAT 

FRAMING 

Headline dan Lead 

2.  Kelengkapan 

Berita 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 
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TEMATIK 

Cara wartawan         Paragraf, proposes, 

menuliskan fakta         kalimat, hubungan, 

           antar kalimat 

 

  

RETORIS 

Cara wartawan         Kata, idiom, 

Menekankan fakta         gambar/foto, grafik 

 

Sumber : Eriyanto, 2002:256 

  2.1.1.1. Struktur Sintaksis 

 
 Struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana jurnalis menyususn 

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. Bagian dari sintaksis tersebut adalah: (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 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 
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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 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) 

  2.1.1.2. Struktur Skrip 
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 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. (Hussein, 2011:130) 

  2.1.1.3. Struktur Tematik 

 Tematik merupakan proses pengaturan tekstual yang disuguhkan kepada 

pembaca sehingga pembaca dapat memberikan perhatian pada bagian-bagian 

terpenting 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. Elemen dari struktur skrip 

adalah: (Hussein, 2011:130) 

 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 
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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 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.  

  2.1.1.4. 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) 

 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.   
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2.2. Konstruksi Realitas 

 
 Konstruksi makna realitas adalah bagaimana manusia membuat definisi 

dan membangun pemaknaan terhadap sesuatu di sekelilingnya. Proses konstruksi 

dapat dibentuk melalui media massa. Tanpa disadari media massa memiliki peran 

besar dalm hal membentuk pemahaman kita terhadap realitas sehingga membuat 

masyarakat menggunakan patokan-patokan tersebut dalam menanggapi realitas di 

sekelilingnya.  

 Menurut McQuail dalam Syahputra ada enam kemungkinan yang bisa 

dilakukan oleh media ketika mengajukan realitas, yaitu (2006:13-14): (1) Sebagai 

jendela, media membuka cakrawala dan menyajikan realitas dalam berita yang 

apa adanya; (2) Sebagai cermin, media merupakan pantulan dari berbagai 

peristiwa; (3) Sebagai filter atau penjaga gawang, media menyeleksi realitas 

sebelum disajikan kepada khalayak; (4) Sebagai penunjuk 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.  

 Menurut Berger dan Luckman, realitas sosial melalui proses eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Konstruksi sosial menurut mereka, tidak 

berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan. 

Penjabarannya sebagai berikut: 

 Eksternalisasi, yakni usaha untuk pencurahan atau ekspresi diri manusia 

ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat 

dasar dari manusia, yaitu mencurahkan diri ketempat dimana Ia berada. 

 Objektivasi, yakni hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari 

kegiatan eksternalisasi. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi 

akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu aktivitas yang berada 

diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.  

 Internalisasi merupakan proses penyerapan kembali dunia objektif 

kedalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh 

struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan 



17 

 

tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus 

sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui proses internalisasi, manusia 

menjadi hasil dari masyarakat.  

 Ada dua pendekatan yang umum didalam teori framing dalam konstruksi 

sosial (Eriyanto, 2002:71_82), yaitu: 

1. Dimensi Psikologi 

 Pendekatan ini melihat bahwa manusia memahami realita atau kenyataan 

dari lingkungannya melalui ‘schemata’. Schemata adalah sebuah struktur kognitif 

yang mengandung bagian beberapa domain stimulus yang diwakilinya atau 

didefinisikannya. Melalui media massa masyarakat akan mendapatkan suatu 

gambaran tentang bagaimana sebaiknya bertingkahlaku didalam masyarakat. 

Pembentukan skema tersebut juga akan dipengaruhi baik dari faktor personal 

maupun pengaruh lingkungan eksternal. 

 Pemahaman khalayak tergantung pada bagaimana realitas itu disajikan: 

bagaimana pesan dibingkai dengan kemasan tertentu dalam benak khalayak. 

Dengan pengemasan pesan yang mencolok akan lebih cepat mengena di benak 

khalayak.  Pada dimensi ini terdapat seperangkat alat yang digunakan dalam 

mempertegas konstruksi yang digunakan didalam sebuah berita. bahasa (linguist) 

merupakan alat utama yang biasa digunakan. Bahasan ini mencakup: 

1. Fenology, yaitu mempelajari suara-suara yang digunakan untuk 

membentuk kata-kata. 

2. Syntactics, yaitu aturan-aturan pola kata untuk menyusun makna-makna 

melalui penggabungan kata satu dengan yang lainnya.  

3. Semantic, yaitu melihat hubungan antara kata-kata atau simbol dan yang 

mereka wakili tersebut dengan makna-makna yang mereka munculkan.  

2.  Dimensi Sosiologi 

 Dimensi ini berkaitan dengan norma-norma sosial yang berlaku didalam 

masyarakat. Cara utama untuk menganalisa mengenai bagaimana manusia dapat 

berbagi definisi makna atas segala sesuatu, termasuk aturan kehidupan sosial dan 

bahkan sifat alamiah personal mereka, dengan cara berinteraksi dengan manusia 

lain mekakui bahasa (interaksi simbolik). Karena secara tidak sadar ketika 
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manusia berinteraksi dengan yang lainnya sebenarnya mereka sedang melakukan 

pertukaran simbol atau definisi yang mereka miliki.   

 Proses penyusunan kembali realitas lazimnya dimulai dari adanya 

‘realitas;. Kemudian realitas tersebut disusun kembali dalam bentuk teks berita 

yang bermakna. Proses tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitas atau fakta dalam bentuk peristiwa, keadaan, orang dan benda 

(Kasus LP Cebongan) 

 

Pengaruh 

faktor 

Internal dan 

Eksternal 

Sistem Sosial, Politik 

dan Hukum yang 

Berlaku 

Alat untuk 

Mengonstruksi 

Realitas 

PROSES 

KONSTRUKSI 

REALITAS 

Srategi 

Framing, 

Agenda Setting, 

Fungsi Bahasa 

Ideologi (Ideologi 

Media), Politik, 

Ekonomi, Sosial, 

Budaya bahkan 

Gender, Teknis 

dan Personality 

Wacana Teks/ Dokumen 

(Berita LP Cebongan di 

Kompas.com dan 

Detik.com) 

 Makna dan Citra Realitas 

 Motivasi Pembuat 

 Publik Opini 

 Hubungan Sosial 
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 Gambar 2.1 Proses Konstruksi Realitas 

 Sumber : Syahputra, 2006:34 

 

2.3. Ideologi Media 

2.3.1. Ideologi 

 Ada sejumlah definisi ideologi. Secara sederhana ideologi diartikan 

sebagai ide atau gagasan. Raymond dalam Cultural and Communication Studies 

menemukan tiga penggunaan utama mengenai ideologi: 

1. Suatu sistem keyakinan yang menandai kelompok atau kelas tertentu. 

2. Suatu sistem keyakinan ilusioner – gagasan palsu atau kesadaran palsu – 

yang bisa dikontraskan dengan pengetahuan sejati atau pengetahuan 

ilmiah. 

3. Proses umum produksi makna dan gagasan. 

Penggunaan pertama lebih pada aspek psikologis, penggunaan kedua bisa 

mencakup media ideologis, yakni mencakup sistem-sistem pendidikan, 

politik, hukum, serta media massa. Aspek penggunaan ketiga lebih 

menekankan pada istilah yang digunakan untuk melukiskan produksi 

sosial atas makna.  

 Menurut (Marx dalam Fiske, 2006: 239) ideologi merupakan suatu konsep 

yang relatif langsung. Ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide 

kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai 

alami dan wajar. Konsep ideologi menurut Marx merupakan sebuah kesadaran 

palsu yang menjelaskan mengapa mayoritas dalam masyarakat kapitalis menerima 

sebuah sistem sosial yang tak menguntungkan mereka. Dia melihat hal itu sebagai 

beban gagasan minoritas dominan yang ditimpakan pada mayoritas subordinat. 

Kelompok mayoritas ini pada akhirnya mesti melihat melalui kesadaran palsu ini 

dan merubah tatanan sosial yang dipaksakan terhadap mereka.  

2.3.2. Ideologi Media 
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 Melihat pemahaman Marx mengenai ideologi, maka dapat digambarkan 

ideologi media sebagai sarana yang digunakan untuk ide-ide institusi media 

tersebut sehingga bisa diterima oleh khalayak sebagai suatu hal yang alami dan 

wajar. Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau bahkan realitas 

yang ada, media (massa) juga memiliki kepentingan dan berbagai cara pandang 

terhadap proses produksi pesan yang dijalankannya. Tidak mungkin ada 

masyarakat yang terbebas dari ideologi, termasuk didalamnya adalah sebuah 

institusi media massa.  

 Sedangkan dari tiga penggunaan menurut Raymond, ideologi media massa 

termasuk pada penggunaan kedua, yakni ideologi yang dipercayai sebagai sebuah 

sistem keyakinan ilusioner (gagasan atau kesadaran palsu) yang dikontraskan 

dengan pengetahuan ilmiah.  

 Peter D. Moss dalam Eriyanto (2002), ideologi media massa menghasilkan 

wacana media massa berupa konstruk kultural, termasuk berita. hal ini 

menjadikan suatu kesimpulan bahwa ideologi media massa dapat tercermin 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 pengelolaan media. 

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

ruang redaksi seperti praktik kerja, profesionalisme dan tata aturan serta 

kebijakan redaksi. 

3. Pendekatan kulturalis, yang berupa gabungan antara pendekatan politik 

ekonomi dan pendekatan organisasi dalam ruang pemberitaan. 

  Media pada dasarnya adalah sebuah medium yang memiliki tujuan 

sebagai perantara penyampai pesan dari komunikator (penyampai pesan) kepada 

komunikannya (penerima pesan). Disini posisi media tidak lagi bebas nilai karena 

pasti selalu bermuatan ideologis. Media disini bisa menjual pesan-pesan, gagasan 

maupun kepribadian sekaligus pandangan tertentu terkait dengan ideologi yang 

dianut.Media memiliki pola penyampaian pesan kepada komunikan dengan tujuan 

dan maksud tertentu. Tujuan sebuah media dalam menyampaikan pesan juga 
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dipengaruhi oleh sebuah pemikiran dasar yang dijadikan patokan dalam 

penerapan penyampaian pesannya. Sehingga media memandang sebuah realitas 

yang berdasarkan dari ideologi yang dianut media tersebut. 
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.2 : Peta Ideologi Pamela J Shoemaker 

Sumber : Eriyanto, Analisis Framing Kontruksi, Ideologi dan Politik 

Media, 2005.    P.127 

 Diatas adalah peta ideologi Shoemaker. Peta ideologi Shoemaker membagi 

dunia jurnalistik ke dalam tiga bidang: bidang penyimpangan (sphere of 

deviance), bidang kontroversi (sphere of legitimate controversy),  dan bidang 

konsensus (sphere of consensus). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana 

peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan 

peta ideologis. 

 Bingkai terluar yakni bidang penyimpangan (sphere of deviance) 

menyertakan nilai-nilai yang dipahami dan disepakati secara bersama oleh 

anggota komunitas. Bidang kedua adalah wilayah kontroversi (sphere of 

                                                           
1 http://kangmastopik.wordpress.com/2011/06/18/ideologi-media-komik-film-

film-indie/  (diakses 1/05/2013 11:12) 
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controversy). Kalau pada bidang yang paling luar ada kesepakatan umum bahwa 

realitas (peristiwa, perilaku, atau gagasan) dipandang menyimpang dan buruk, 

dalam area ini realitas masih diperdebatkan/dipandang kontroversial. Sedangkan 

wilayah yang paling dalam adalah konsensus (sphere of consensus) menunjukkan 

bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai 

realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok. 

 Sebagai area ideologis, peta semacam ini dapat dipakai untuk menjelaskan 

bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda-beda 

karena memakai kerangka yang berbeda. Masyarakat atau komunitas dengan 

ideologi yang berbeda akan menjelaskan dan meletakan peristiwa yang sama 

tersebut kedalam peta yang berbeda, karena ideologi menempatkan bagaimana 

nilai-nilai bersama yang dipahami dan diyakini secara bersama-sama dipakai 

untuk menjelaskan berbagai realitas yang hadir setiap hari. 

 Wilayah ideologis seperti yang digambarkan dalam peta ini menolong 

untuk menjelaskan bagaimana peristiwa diberitakan oleh wartawan dalam 

pemberitaannya. Inti teori ini adalah ada banyak cara bagaimana perilaku 

dikonstruksi dan dibentuk menjadi perilaku yang menyimpang, seringkali dengan 

cara yang halus dan tidak langsung. Dengan membuat seleksi, memilih peristiwa 

tertentu, membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu, peristiwa yang hadir 

ditengah publik bisa jadi berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya. 

 Teori ini menjelaskan bagaimana sebuah ideologi yang ada dalam sebuah 

media massa dapat mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa dibingkai oleh 

sebuah media tersebut. (Eriyanto, 2002: 127) 
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2.4. Kerangka Pikir 

Bagan 2.2 Model Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realitas/Peristiwa (berita harus 

mencerminkan ideologi media) 

Kasus Penembakan di LP 

Cebongan 

Dikonstruksikan oleh wartawan (dipengaruhi oleh ideologi institusi tempat 

dia bekerja) 

1. Wartawan memilih fakta 

2.  Wartawan menulis fakta 

3. Redaktur menyelesaikan berita 

(berita harus mencerminkan ideologi) 

4. Ideologi media menghasilkan 

framing yang berbeda dari tiap media 

Kompas.com Detik.com 

Kerangka Framing Pan & Kosicki 

Sintaksis 

Skrip 

Tematik 

Retoris 

Konstruksi 

Kompas.com 

Konstruksi 

Detik.com 




