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BAB II 

KERANGKA TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pada sub bab judul ini, peneliti melihat sebelumnya ada beberapa 

penelitian terdahulu yang sejenis untuk menjadi rujukan. Penelitian yang menjadi 

rujukan berdasarkan kesamaan topik yaitu mengenai konstruksi pemberitaan 

media massa terkait kasus tertentu serta penggunaan metode pada penelitian. 

 Penelitian pertama yang dipilih berjudul “Konstruksi Realitas Isu Kasus 

Dugaan Korupsi pada Dahlan Iskan di Harian Jawa Pos” oleh Frederica, 

mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana Harian Jawa Pos 

membingkai atau mengkonstruksi isu kasus dugaan korupsi pada Dahlan Iskan. 

Metode yang digunakan Frederica ialah metode framing Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya,didapatkan 

kesimpulan bahwa Harian Jawa Pos  membingkai penetapan status tersangka 

pada Dahlan Iskan tidak tepat karena lemahnya alat bukti yang dimiliki oleh 

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, Harian Jawa Pos juga memberikan arah 

pembaca bahwa Dahlan Iskan bukan orang yang bersalah karena dirinya hanya 

menjalankan proyek yang sesuai dengan tugasnya saat itu menjadi Dirut PLN. 
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Perbedaan penelitian Frederica dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti, terletak pada kasusnya dan objek penelitiannya. Frederica 

menggunakan dugaan kasus korupsi dan Harian Jawa Pos sebagai objek 

penelitiannya sedangkan peneliti menggunakan dugaan kasus kedaluwarsa 

restoran waralaba di Majalah Tempo. 

Penelitian kedua yang menjadi acuan peneliti ialah “Konstruksi 

Pemberitaan Laporan Utama Majalah Tempo tentang Dugaan Korupsi Proyek 

Pengadaan Bus Transjakarta: Analisis Framing Pan dan Kosicki” dilakukan oleh 

Mochammad Faisal Al-Kahfi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas 

Multimedia Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi 

pemberitaan dugaan korupsi proyek  pengadaan bus Transjakarta dalam Laporan 

Utama di Majalah Tempo edisi 4302 (10 hingga 16 Maret 2014) dengan 

penggunaan metode framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa majalah Tempo menggambarkan 

majalah yang secara konsisten menyorot sosok Michael Bimo Putranto sebagai 

aktor utama dari penyelewengan dana proyek pada pemberitan di rubrik Laporan 

Utama dan terlihat unsur politisasi pada pemberitaan berdasarkan tanggal 

penerbitan dan isi artikel. 

Persamaan dari penelitian terdahulu adalah peneliti sama-sama membahas 

mengenai pembingkaian sebuah kasus oleh media cetak khususnya Tempo dan 

sama-sama menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki.  
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Pada penelitian yang dilakukan peneliti ini mempunyai kelebihan 

tersendiri. Pertama, menggunakan topik dugaan kasus kedaluwarsa pada bahan 

makanan restoran waralaba. Kedua, mempunyai nilai berita dampak (impact) yang 

merupakan bagaimana dampak ke publik terhadap dugaan perpanjangan masa 

kedaluwarsa bahan makanan restoran waralaba. Terakhir, penelitian ini lebih 

menekankan pada proses pembingkaian atau konstruksi realitas yang dilakukan 

media massa karena melibatkan korporasi besar yang sudah menjadi kepercayaan 

publik. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Teori yang 

Digunakan 

Metode 

Penelitian 

Kesimpulan 

1. Konstruksi Realitas 

Isu Kasus Dugaan 

Korupsi pada 

Dahlan Iskan di 

Harian Jawa Pos: 

Studi Analisis 

Framing Model 

Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki 

 

Oleh Frederica 

- Teori 

konstruksi 

sosial 

- Framing 

Analisis 

framing 

Zhongdang 

Pan dan Gerald 

M. Kosicki 

Harian Jawa Pos 

membingkai 

penetapan status 

tersangka pada 

Dahlan Iskan tidak 

tepat karena 

lemahnya alat 

bukti yang dimiliki 

oleh Kejaksaan 

Tinggi DKI 

Jakarta 

2. Konstruksi 

Pemberitaan 

Laporan Utama 

Majalah Tempo 

tentang Dugaan 

Korupsi Proyek 

Pengadaan Bus 

Transjakarta: 

Analisis Framing 

Pan dan Kosicki  

- Teori 

konstruksi 

sosial 

- Framing 

Analisis 

framing 

Zhongdang 

Pan dan Gerald 

M. Kosicki 

Majalah Tempo 

menggambarkan 

majalah Tempo 

secara konsisten 

menyorot sosok 

Michael Bimo 

Putranto sebagai 

aktor utama dari 

penyelewengan 

dana proyek pada 
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Oleh Mochammad 

Faisal Al-Kahfi 

pemberitan di 

rubrik Laporan 

Utama dan terlihat 

unsur politisasi 

pada pemberitaan 

berdasarkan 

tanggal penerbitan 

dan isi artikel. 

3. Konstruksi Realitas  

Kasus Kedaluwarsa 

Bahan Makanan 

Pizza Hut dan 

Marugame Udon 

pada Majalah 

Tempo 

 

Oleh Elisabeth Sonia 

Annelisa Friske 

- Teori 

konstruksi 

social 

- Framing 

Analisis 

framing 

Zhongdang 

Pan dan Gerald 

M. Kosicki 

 

- 

 

 

2.2 Konstruksi Sosial 

 Di dalam penelitian ini akan di telaah dengan menggunakan teori 

konstruksi sosial yang dikemukakan Berger dan Luckmann (dikutip dalam 

Bungin, 2006, h. 189). Berdasarkan paradigma konstruktivitis, realitas sosial 

sebagai konstruksi sosial diciptakan individu mempunyai sifat bebas dan kreatif. 

Dalam dunia sosial, manusia individu dilihat sebagai pembuat realitas sosial bebas 

di dalam proses sosialnya. 

Menurut Eriyanto (2002, h.16-17) teori yang dikemukan pertama kali oleh 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengenai manusia merupakan produk 
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konstruksi sosial menjadi tiga tahapan yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. 

1. Eksternalisasi merupakan pengungkapan ekspresi diri manusia 

melewati mental atau pun fisik dimana tempat ia berada. Tahap ini 

melihat di dalam suatu dunia sosial menjadi produk individu.  

2. Objektivasi merupakan hasil dari proses eksternalisasi yang terdiri 

dari realitas objek dan tahapan ini terjadi dimana proses interaksi 

sosial dilembagakan. 

3. Internalisasi merupakan suatu proses pengembangan diri realitas 

objektif sebagai gejala di luar kesadaran serta gejala individu 

subjektif di dalam kesadaran. 

2.2.1 Konstruksi Sosial atas Realitas 

Menurut Berger dan Luckman (dikutip dalam Sobur, 2009, h. 91) 

memperkenalkan istilah konstruksi realitas dan mencerminkan proses 

sosial dimana individu secara detil mengemukakan suatu realitas secara 

subjektif dimiliki dan dialami bersama melalui tindakan dan interaksinya. 

Berger dan Luckman (dikutip dalam Eriyanto, 2002, h.13) 

mengatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, 

dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat juga merupakan 

produk manusia yang  secara terus menerus mempunyai aksi kembali 

terhadap penghasilnya. Sebaliknya manusia merupakan hasil dari 

masyarakat. 
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Dalam kaitannya dengan kerja jurnalis, kaum konstruksionis 

menganggap jurnalis sebagai agen pembentuk realitas. Jurnalis tidak 

sembarangan dalam mengambil fakta. Eriyanto menjelaskan bahwa 

didalam menulis berita, wartawan sebenarnya membentuk realitas yang 

ada sesuai dengan  yang dimilikinya. Oleh karena itu, realitas yang rumit 

dan tidak beraturan itu disusun dan diproses dengan melibatkan konsep 

dan pemahaman wartawan (Eriyanto, 2002, h. 30-31). 

2.2.2 Konstruksi Sosial Media Massa 

Teori konstruksi sosial media massa merupakan revisi dari teori 

konstruksi sosial realitas milik Berger dan Luckmann. Substansi teori ini 

adalah sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial 

berlangsung sangat cepat dan sebarannya secara merata. Realitas yang 

terkonstruksi juga membentuk opini massa, massa yang cenderung apriori 

dan opini massa cenderung sinis. Posisi “konstruksi sosial media massa” 

adalah mengoreksi kelemahan substansi dan melengkapi “konstruksi sosial 

atas realitas” dengan menempatkan seluruh kelebihan media massa dan 

efek media (Bungin, 2009, h. 207).  
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Proses ini terjadi melalui beberapa tahap penting, diantaranya 

(Bungin, 2009, h. 209-216) :  

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi 

Materi konstruksi sosial media massa disiapkan oleh redaksi media 

massa. Tugas tersebut didistribusikan pada desk editor yang ada di 

setiap media massa. 

2. Tahap sebaran konstruksi 

Pada umumnya, sebaran konstruksi sosial media massa 

menggunakan model satu arah, di mana media menyodorkan informasi 

sementara konsumen tdak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi 

informasi itu. Prinsip dasarnya adalah semua informasi harus sampai 

pada pemirsa atau pembaca secepatnya berdasarkan agenda media. 

3. Pembentukan konstruksi realitas 

a. Tahap pembentukan konstruksi realitas 

Tahap pertama, informasi media massa memiliki otoritas 

sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. Kedua, ketersediaan 

pembaca atau pemirsa untuk dikonstuksi oleh media massa. Ketiga, 

menjadikan seseorang bergantung pada media massa 

b. Pembentukan konstruksi citra 

Ada dua model konstruksi citra yang dibangun oleh media 

massa. Model good news, yaitu sebuah konstruksi yang cenderung 

mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. 
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Model bad news yaitu sebuah konstruksi yang cenderung 

mengkonstruksi kejelekan dan cenderung memberikan citra buruk 

pada objek pemeberitaan. 

4. Tahap Konfirmasi 

Tahapan ketika media massa maupun audiensnya memberi 

agumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam 

tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai 

bagian untuk memberi argumentasi terhadap alasan-alasannya 

konstruksi sosial. Sedangkan bagi audiens, tahapan ini sebagai bagian 

untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir, dalam 

proses konstruksi sosial. 

 

2.3 Framing 

 Secara epistemologi kata framing berasal dari Bahasa Inggris yakni dari 

kata frame. Gagasan ini pertama kali dilontarkan Beterson pada tahun 1955. 

Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan 

yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana. Kemudian 

dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengendalikan 

frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbingkan individu dalam 

membaca realitas. Dalam perspektif komunikasi analisis framing digunakan untuk 

membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstuksi fakta (Sobur, 2009, 

h. 162). 

Konstruksi Isu..., Elisabeth Sonia, FIKOM UMN, 2017



14 
 

 G. J. Aditjondro mendefiniskan framing sebagai metode penyajian realitas 

dimana kebenaran mengenai suatu kejadian tidak dilingkari secara total melainkan 

dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek 

tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu 

dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya (Sudibyo, 2001, h. 165). 

Proses framing menjadikan media massa menjadi arena dimana informasi tentang 

masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak 

yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca (Siahaan dalam 

Sobur, 2009, h. 165) 

2.3.1 Konsep Framing 

Konsep framing atau frame merupakan istilah dari ranah psikologi, 

berangkat dari cara pandang bahwa konstruksi realitas pasti bergantung 

kepada bagaimana cara “sang pemilik cerita” menyampaikannya kepada 

khalayak. W. A. Gamson mengatakan bahwa proses framing berkaitan 

dengan persoalan bagaimana sebuah realitas dikemas dan disajikan dalam 

presentasi media. Oleh karena itu, frame sering diidentifikasi sebagai cara 

bercerita (story line) yang menghadirkan konstruksi makna spesifik 

tentang objek wacana (Sudibyo, 2001, h. 221). 

Menurut Eriyanto (2002, h. 77-79), berikut ini merupakan beberapa 

definisi framing menurut beberapa ahli  
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 Tabel 2.2 Definisi Framing Menurut Para Ahli  

Robert N. 

Entman 

Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga 

bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol 

dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan 

penempatan – penempatan informasi dalam konteks 

yang khas sehingga isi tertentu mendapatkan alokasi 

lebih besar daripada sisi yang lain. 

William A. 

Gamson 

Cara bercerita atau gugusan ide – ide yang terorganisir 

sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna 

peristiwa – peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah 

kemasan (package). Kemasan itu semacam skema atau 

struktur pemahaman yang digunakan individu untuk 

mengkonstruksi  makna pesan – pesan yang ia 

sampaikan, serta untuk menafsirkan makna pesan – 

pesan yang ia terima. 

Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan 

disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan 

kepada khalayak pembaca. Peristiwa – peristiwa 

ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol 

dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan 

dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi 

aspek tertentu dari realitas. 

David E. Snow 

dan Robert 

Benford 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan 

kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan sistem 

kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, 

anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan 

kalimat tertentu. 

Amy Binder Skema interpretasi yang digunakan oleh individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasikan, dan 

melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. 

Frame mengorganisir peristiwa yang kompleks kedalam 

bentuk dan pola individu untuk mengerti makna 

peristiwa. 

Zhongdang 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. Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik 

Media. Yogyakarta: LkiS 
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Dari beberapa pendapat ahli mengenai framing, dapat disimpulkan 

bahwa framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu 

dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi 

realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang 

lebih menonjol dan lebih mudah dikenal (Eriyanto, 2002, h. 66) 

 

2.3.2 Analisis Framing 

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang 

berada dalam kategori penelitian konstruksioni. Paradigma ini memandang 

realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang begitu saja terjadi, tetapi 

hasil dari konstruksi (Eriyanto, 2002, h. 37). Framing adalah pendekatan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Eriyanto, 

2002, h. 68). 

Framing juga merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana 

realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Gamson dan Modigliani 

menyebut cara pandang itu sebagai kemasan yang mngandung konstruksi 

makna atas peristiwa yang akan ddiberitakan. Menurut mereka, frame 

adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian 

rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan objek suatu wacana (Eriyanto, 2002, h. 67). 
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Salah satu yang menjadi prinsip analisis framing adalah bahwa 

wartawan bisa menerapkan standar kebenaran, matriks objektivitas, serta 

batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam 

mengkonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan 

pengalaman serta pengetahuannya yang sudah mengkristtal menjadi skema 

interpretasi. Dengan skema ini pula wartawan cenderung membatasi atau 

menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, 

serta memberi porsi yang berbeda terhadap tafsir dan perspektif yang 

muncul dalam wacana media (Sobur, 2009, h. 166). 

Menurut Eriyanto (2002, h. 10-) ada dua esensi utama di dalam 

analisis framing yaitu: 

1. Bagaimana peristiwa dimaknai dan bagian mana yang diliput dan mana 

yang tidak di liput. 

Proses ini disebut memilih fakta / realitas. Dalam proses ini 

terdapat dua kemungkinan: included dan excluded. Ada aspek yang 

ingin ditekankan oleh wartawan dalam menyusun beritanya 

sehingga dilakukanlah pemilihan sudut tertentu, memilih fakta 

tertentu. Hal ini menyebabkan mengapa suatu peristiwa memiliki 

pemberitaan yang berbeda oleh setiap media. 

2. Bagaimana fakta itu ditulis: pemakaian kata, kalimat, dan gambar 

untuk mendukung gagasan. 

Fakta yang dipilih ditekankan dengan memakai perangkat tertentu: 

penempatan yang mencolok (headline), pengulangan, pemakaian 
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grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian 

label tertentu ketika mengambarkan orang/ peristiwa yang 

diberitakan, asosiasi terhadap simbol dan budaya, generalisasi, 

simplifikasi, pemakaian kata yang mencolok, gambar, dsb. 

Analisis framing fokus pada pembentukan pesan dari pesan teks. 

Bagaimana pesan/peristiwa dikonstruksi oleh media, bagaimana wartawan 

mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak (Eriyanto 

2002, h. 11) 

 

2.3.3 Teks Berita dalam Perspektif Konstruksionis 

Suatu berita dapat dilihat perbedaannya, tergantung perspektif 

dan paradigma yang dipakai dalam memandangnya, termasuk jika 

dipandang dalam perspektif konstruksionis. 

Eriyanto (2002, h. 17) menjelaskan bahwa dalam perspektif 

konstruksionis, teks berita tidak dapat disamakan sebagai salinan dari 

realitas, melainkan sebagai konstruksi atas realitas. Maka, sangat 

potensial terjadi peristiwa yang sama dibingkai secara berbeda. Berita 

bukan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil, tetapi merupakan produk 

interaksi antara wartawan dengan fakta. 

Jika ada perbedaan antara berita dengan realitas yang 

sebenarnya, maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang 

seperti itu pemaknaan dari suatu media, contohnya, atas realitas. 
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Membuat berita yang memihak satu pandangan, menempatkan 

pandangan satu lebih penting dibandingkan pandangan lain, dalam 

pendekatan konstruksionis dipandang sebagai praktik jurnalistik. 

Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada apakah berita bias atau tidak, 

tetapi mengarah kepada bagaimana peristiwa atau isu dikonstruksi 

(Eriyanto, 2002, h. ). 

 

Tabel 2.3 Media dan Berita Dipandang dari Paradigma 

Konstruksionis 

Fakta 

Fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran 

fakta-fakta sifatnya relatif, berlaku sesuai konteks 

tertentu. 

Media Media berperan sebagai agen konstruksi pesan. 

Berita 

Berita tidak mungkin merupakan cermin dan refleksi 

dari realitas karena berita yang terbentuk merupakan 

konstruksi atas realitas. 

Sifat Berita 

Berita bersifat subjektif; opini tidak dapat dihilangkan 

karena saat meliput, wartawan melihat dengan 

perspektif dan pertimbangan subjektif. 

Wartawan 
Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani 

keragaman subyektivitas pelaku sosial. 

Keberpihakan 

Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat 

dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu 

peristiwa. 

Pilihan Moral 
Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak 

terpisahkan dari suatu penelitian. 

Khalayak 
Khalayak mempunyai penafsiran sendiri yang bisa jadi 

berbeda dari pembuat berita. 

 

Sumber: Eriyanto (2002, h. 23-40) 
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2.4 Kerangka Pemikiran  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus Kedaluwarsa Bahan Makanan Pizza Hut dan Marugame Udon 

Pemberitaan media massa di Indonesia (Majalah Tempo) 

Teks berita merupakan hasil konstruksi realitas 

Analisis Framing 

Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

SINTAKSIS 

Cara 

wartawan 

menyusun 

fakta 

SKRIP 

Cara 

wartawan 

mengisahkan 

fakta 

TEMATIK 

Cara 

wartawan 

menulis 

fakta 

 

RETORIS 

Cara 

wartawan 

menekankan 

fakta 

Konstruksi realitas pemberitaan kasus kedaluwarsa bahan makanan Pizza Hut dan 

Marugame Udon pada majalah Tempo 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dan bersifat 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (dikutip dalam Moleong, 2010, h. 4) 

penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data 

deskriptif terdiri dari ucapan, tulisan, dan pengamatan terhadap perilaku 

orang-orang. 

Wimmer dan Dominick (2011, h. 48) juga menyatakan metode kualitatif 

bersifat fleksibel dan memungkinkan peneliti untuk mengejar daerah baru 

yang menarik. Selain itu, penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan 

menggambarkan suatu gejala, fakta, atau realitas (Raco, 2010, h. 50). 

Menurut Kountur (2003:105-106), yang menjadi ciri-ciri sebuah penelitian 

yang bersifat deskriptif, yaitu: 

1. Mempunyai keterkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi 

pada saat itu 

2. Menggunakan satu variabel atau beberapa variabel serta 

diuraikan 

3. Tidak adanya manipulasi mengenai variabel yang diteliti 

 

Paradigma penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Di dalam 

paradigma konstruktivisme ini terdapat empat landasan, yaitu sesuatu yang 
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dianggap sebagai realitas atau ontologis, bagaimana cara mendapatkan 

pengetahuan atau epistomologis, menyangkut tujuan mempelajari sesuatu 

atau aksiologis, dan mempelajari teknik-teknik dalam menemukan 

pengetahuan atau metodologis (Kriyantono, 2009, h. 51).  

Eriyanto (2002, h. 48) mengungkapkan dalam menggunakan paradigma 

konstruktivisme pada penelitian ini, penggunaan metode penelitian analisis isi 

untuk memandang bagaimana sebuah media mengkonstruksi realitas, dan 

dapat menilai beragam dari pemberitaan media melalui dialektika. 

Penelitian pada teks berita yang menggunakan paradigma 

konstruktivisme dikarenakan melihat adanya suatu realitas kehidupan sosial 

bukan realitas yang bersifat alami melainkan itu merupakan hasil konstruksi. 

 

3.2 Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Menurut Eriyanto (2002, 

h. 17), sebuah berita merupakan konstruksi dari realitas. Potensi terjadinya 

perbedaan pemberitaan terjadi ketika adanya akibat sebuah proses 

internalisasi dari hasil interaksi dengan narasumber atau peristiwa yang 

diterima wartawan. 

Analisis isi media kualitatif dipakai untuk memahami budaya dari suatu 

konteks sosial tertentu. Tujuan dari penelitian analisis isi kualitatif ini 

sebenarnya adalah sistematis dan analitis, tetapi tidak kaku (rigid) seperti 

analisis isi kuantitatif. Analisis isi kualitatif tidak hanya mampu 

mengidentifikasi pesan-pesan tersurat dari hasil statistik, melainkan juga 
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pesan-pesan tersirat dari sebuah dokumen yang diteliti (Bungin, 2008, h. 144-

146). 

Reese dan Shoemaker (1996, h. 4) menyatakan bahwa analisis isi 

kuantitatif dapat menyajikan informasi penting seputar jumlah liputan dan 

prioritas liputan, tetapi pengukuran tersebut tidak bisa memberi informasi 

seperti apa liputannya dan atribut kualitatif dari isi berita. Dua surat kabar 

mungkin menghasilkan jumlah liputan yang sama tentang suatu isu, tetapi 

tidak menyediakan perspektif berbeda tentang apa yang terjadi. Mengukur 

atribut kualitatif dari analisis isi mungkin lebih sulit, tetapi lebih sering 

menghasilkan perspektif media dibandingkan analisis isi kuantitatif. 

Menurut Todd Gitlin (1980 dikutip dalam Reese dan Shoemaker, 1996, 

h. 29) kekurangan analisis isi kuantitatif, yakni bahwa “mengurangi teks 

menjadi data kuantitatif, bagaimanapun, tidak menyediakan gambaran 

lengkap tentang makna dan kode kontekstual, karena teks memiliki banyak 

bentuk lain dari penekanan, selain pengulangan belaka”.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan sengaja (purposive sampling) dan menurut Bungin (2009, h.53) 

teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menjadi dasar 

rancangan penggunaan teori  

Sugiyono (2009, h. 224-225) mengungkap pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder jika 
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dilihat dari sumbernya. Sumber primer merupakan sumber data yang 

memberikan kepada peneliti secara langsung. Sedangkan sumber sekunder 

merupakan sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data 

secara tidak langsung berupa dokumen atau ornag lain dan bisa dilakukan 

dengan cara wawancara 

Di dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui 

pemberitaan tentang isu kedaluwarsa bahan makanan Pizza Hut dan 

Marugame Udon pada majalah Tempo edisi 5-11 September 2016 sebagai 

data primer 

 

3.4  Unit Analisis Data 

Pada penelitian ini, unit analisis mencakup teks berita beserta simbol 

pendukung berupa foto dan grafis. Objek penelitian yang diambil adalah 

laporan utama investigasi Majalah Tempo edisi 5-11 September 2016. Di 

dalam edisi ini,  Majalah Tempo memiliki tiga  judul artikel yang terkait 

sebagai laporan utama. 

Satu artikel sebgai pendukung analisis retoris artikel dan lainnya karena 

berupa grafis. Artikel tersebut terdiri dari: 

1. Kedaluwarsa Di Restoran Waralaba (Laporan Investigasi) 

2. Kolaborasi Demi Publik 

3. Dari Tepung ke Jaringan Restoran 
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3.5  Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik analisis framing Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki dalam penelitian ini. Teknik analisis framing diharapkan 

dapat menguak konstruksi pemberitaan kedaluwarsa di restoran waralaba. 

Analisis framing model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

dalam Eriyanto (2002, h. 255-266) membagi empat struktur besar dalam 

pendekatannya, antara lain: 

1. Sintaksis 

Sintaksis merupakan analisis framing untuk melihat bagaimana 

wartawan menyusun peristiwa menjadi sebuah berita (pertanyaan, 

opini, kutipan dan pengamatan). Sintaksis merupakan kerangka dari 

sebuah  teks berita (headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, 

pernyataan, dan penutup) secara keseluruhan. 

 Headline mempunyai fungsi sebagai pembingkaian yang kuat, 

karena pembaca cenderung terpikat dengan headline dibandingkan isi 

berita. Kemudian Lead pada umumnya memberikan sudut pandang 

berita, perspektif apa yang digunakan dalam menyusun peristiwa.  

 Latar informasi merupakan bagian berita lainnya membantu 

bagaimana seorang wartawan memberikan makna pada suatu 

peristiwa. Hal tersebut mengarahkan pandangan pembaca untuk 

memandang sebuah peristiwa. Selanjutnya, pengutipan sumber yang 

berguna sebagai aspek objektifitas. Pengutipan sumber dapat 

mengklaim validitas kebenaran dari sebuah berita, karena biasanya 
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menghubungkan hal tertentu dari pejabat berwenang dan 

mengerucutkan pandangan mayoritas 

2. Skrip 

Skrip merupakan struktur kedua yang memiliki elemen 5W + 1 H 

(who, what, when, where, why, dan how). Walaupun keenam unsur ini 

tidak selalu ada di dalam sebuah teks berita, namun kelengkapannya 

dapat menjadi penanda framing yang penting. 

Skrip bertujuan sebagai penekanan bagian mana yang ingin 

ditonjolkan atau bagian mana yang menjadi suatu strategi untuk 

menyembunyikan informasi yang penting. 

3. Tematik 

Tematik merupakan struktur yang berhubungan dengan cara 

wartawan mengungkapkan pandangannya dengan peristiwa ke dalam 

proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks 

secara keseluruhan. 

Elemen yang pertama dalam struktur tematik yang bisa dilihat, 

adalah koherensi, yaitu jalinan antarkata, proposisi atau kalimat. Hal 

itu merupakan fakta yang tidak berhubungan karena dapat menjadi 

berhubungan ketika dihubungkan oleh seseorang. Terdapat beberapa 

macam  koherensi,yaitu yang pertama ialah koherensi sebab-akibat 

yang ditandai kata hubung “sebab” atau “karena”. Kedua, koherensi 

penjelas, dan penanda kata hubung “dan” atau “lalu”. Terakhir, 
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koherensi pembeda, dengan kata hubung “dibandingkan” atau 

“sedangkan”. 

4. Retoris 

Struktur terakhir yaitu retoris. Struktur ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran tentang gaya penulisan wartawan untuk 

menonjolkan makna. Retoris cenderung menunjukkan  suatu 

kebenaran yang disampaikan. Elemen terpenting di struktur ini adalah 

leksikon, pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk 

menggambarkan suatu peristiwa. Oleh karena itu, pemilihan kata 

merupakan sebuah cara untuk menunjukkan penekanan makna dari 

sebuah fakta/realitas yang digunakan wartawan secara ideologis. 

 Penekanan dalam suatu berita juga dapat dilakukan melalui unsur-

unsur grafis. Biasanya unsur ini muncul melalui bagian tulisan yang 

dapat berbeda dibandingkan dengan tulisan lain, seperti pemakaian 

huruf tebal, huruf miring, pemberian warna, foto, maupun efek lainnya 

yang dapat menarik perhatian pembaca. 
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Tabel 3.1 Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema Berita 

 

Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, 

sumber, penyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan Berita 5 W + 1 H 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata Ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 
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