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BAB II 

 

KERANGKA TEORI 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
 

Sebagian besar penelitian framing yang telah ditemukan berfokus pada 

hasil akhirnya, namun penulis menemukan penelitian terdahulu yang mengungkap 

proses pembuatan hasil tersebut. Penelitian terdahulu yang digunakan penulis 

adalah acuan penulis dalam melalukan penelitian ini. Keduanya, sama-sama 

melakukan analisis terhadap media cetak, namun perbedaannya adalah, penelitian 

satu berfokus pada hasil akhirnya, sedangkan penelitian kedua berfokus pada 

proses pembuatannya. 

Kedua penelitian tersebut memakai model penelitian framing yang 

berbeda. Penelitian pertama, dari Elina Flora mengambil model Zhongdang Pan 

Dan Gerald M. Kosciki sedangkan penelitian kedua dari Virny Apriliyanti 

mengambil model penelitian milik Robert N. Entman. 

Hasil penelitian framing pada dua penelitian tersebut dideskripsikan 

sebagai berikut: 

 Penelitian pertama milik Elina Flora dengan judul ” Analisis Framing 

Berita Calon Presiden RI 2014 - 2019 Pada Surat Kabar Kaltim Post Dan Tribun 

Kaltim” merumuskan hasil penelitian yaitu, diketahui bahwa surat kabar Kaltim 

Post berita mengenai Capres lebih banyak menyorot pada sosok Dahlan Iskan. 

Dahlan Iskan sebagai mantan CEO dari Jawa Post Group memilik porsi 

pemberitaan yang lebih dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. 
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Sedangkan pada penelitian kedua, yaitu ”Proses Framing Wartawan dalam  

Memproduksi Karya Jurnalistik (sebuah studi kasus pada majalah Gatra)” milik 

Virny Apriliyanti yang mengungkap proses pembuatan berita menunjukan bahwa 

hasil penelitiannya yaitu, framing tidak melulu muncul karena faktor kesengajaan 

media untuk mengarahkan kasus pada hal tertentu.  

Dalam penelitian kedua pula, terdapat saran yang kemudian dijadikan 

acuan penulis untuk melakukan penelitian ini guna melengkapi penelitian 

tersebut. Virny Apriliyanti menuliskan bahwa objek penelitian bukanlah berita 

yang panas dan menyangkut keberpihakan sebuah media. Isu yang ada dalam 

berita bersifat netral sehingga aspek framing tidak terlalu dalam terlihat. 

Sehingga, Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan berita-berita yang 

menjadi berita utama sebuah media atau berita yang menyangkut hal-hal yang 

kontroversial seperti isu politik dan hukum.  

 

Table 2.1 

Perbandingan Penelitian 

 

 Penelitian 1 Penelitian 2 

Nama Elina Flora Virny Apriliyanti 

Tahun 2014 2016 

Universitas Universitas Mulawarman 

Samarinda 

Universitas Multimedia 

Nusantara 

Judul Penelitian Analisis Framing Berita  

Calon Presiden RI 2014 - 

2019 Pada Surat Kabar 

Kaltim Post Dan Tribun 

Kaltim 

 

Proses Framing Wartawan 

dalam Memproduksi Karya 

Jurnalistik (sebuah studi 

kasus pada majalah Gatra) 

Rumusan Masalah Bagaimana surat kabar 

Kaltim Post dan Tribun 

Bagaimana proses seleksi 

dan penekanan isu yang 

Proses Framing..., Mentari Delita, FIKOM UMN, 2017



  
 

8 
 

Kaltim membingkai Analisis 

Framing Berita Capres RI 

pada Kaltim Post dan Tribun 

dilakukan oleh wartawan 

sebagai produsen berita ? 

Metode Penelitian framing model Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki 

Framing model Robert N. 

Entman 

 

Perbedaan antara penelitian terdahulu serta penelitian ini terletak pada 

objek penelitian dan pemberitannya. Pada penelitian terdahulu majalah yang 

berperan sebagai objeknya, sedangkan pada penelitian ini yang digunakan adalah 

koran harian. Selain itu, dalam hal pemberitaan yang diangkat, penelitian ini 

mengangkat berita utama yang mengandung unsur politik dan hukum. Dimana, 

pemberitaan utama tersebut mengundang banyak perhatian masyarakat, karena 

topiknya yang mengandung unsur sensitifitas, yaitu mengusung isu terkait agama 

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan informasi yang lebih menarik 

perhatian pembaca.  

 

2.2 Kerangka Konsep 

2.2.1 Framing 

Pada dasarnya, analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai 

framing, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955 (Sudibyo, 1999. h, 

23). 

 Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta 

yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep 

ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, yang 
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mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of behavior) 

yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2012. h, 161-162). 

Wartawan merupakan agen pembuat berita memiliki perananan penting 

dalam pembentukan realitas ini. Wartawanlah yang mengkonstruksi fakta pada 

berita sesuai dengan perspektif dirinya dan organisasinya.  

Charon mengatakan bahwa sepintas perspektif itu sama dengan persepsi. 

Namun, perspektif itu bukan persepsi, melainkan pemandu persepsi kita. 

Perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa 

yang kita lihat. Perspektif adalah “kacamata” yang kita pakai untuk melihat. 

Sehingga, perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, 

bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita 

tersebut (Eriyanto, 2002, h.79). 

Masing-masing pihak menyajikan perspektif untuk memberikan 

pemaknaan terhadap suatu persoalan agar diterima oleh khalayak. Media massa 

dilihat sebagai forum bertemunya pihak-pihak dengan kepentingan, latar belakang 

dan sudut pandang yang berbeda-beda. Setiap pihak berusaha untuk menonjolkan 

basis penafsiran, klaim atau argumentasi masing-masing, berkaitan denagn 

persoalan yang diberikan (Eriyanto, 2002, h.231). 

Model analisis framing antara lain dari Murray Edelman, Entman, William 

A. Gamson & Andre Modigliani, serta Pan & Kosicki. 

1.    Murray Edelman, apa yang diketahui tentang realitas atau tentang 

dunia tergantung bagaimana membingkai dan mengkonstruksi realitas, 

realitas yang sama bisa jadi akan menghasilkan realitas yang berbeda 

ketika realitas tersebut dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang 
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berbeda. Murray Edelman mensejajarkan framing sebagai “kategorisasi” 

yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang 

tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami 

(Eriyanto, 2002. h.159). 

Kategori merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran sehingga manusia 

 dapat memahami realitas yang dapat mempengaruhi pikiran dan kesadaran 

 publik, sama seperti propaganda. 

Salah satu gagasan utama Murray Edelman adalah dapat mengarahkan 

pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka 

akan suatu isu. Dalam praktik pemberitaan media misalnya, kategorisasi 

atas suatu peristiwa umumnya ditindaklanjuti dengan mengarahkan pada 

kategori yang dimaksud.  

Kategorisasi ini memiliki aspek penting yaitu rubrikasi. Klasifikasi yang 

dilakukan akan mempengaruhi emosi khalayak ketika memandang atau 

melihat suatu peristiwa. (Eriyanto, 2002. h. 160-162). 

2.  Robert N. Entman, melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu 

sebagai berikut; 

a.  Seleksi isu, Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari 

realitas yang kompleks dan beragam itu akan dipilih satu aspek yang 

diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung didalamnya 

ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga yang dikeluarkan. 

Tidak semua aspek atau bagian berita ditampilkan. (Eriyanto, 2002. h. 

187). 
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b.  Penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu, 

Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari 

suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, kemudian memikirkan bagaimana 

aspek itu diceritakan. Hal tersebut sangat berkaitan dengan pemilihat kata, 

kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk dapat ditampilkan pada khalayak. 

(Eriyanto, 2002 h. 187). 

Entman mengatakan framing dilakukan dalam empat tahap, yaitu: 

pertama, pendefinisian masalah/define problem tentang bagaimana melihat 

suatu isu/peristiwa dan sebagai masalah apa isu/perisiwa itu dilihat, kedua, 

memperkirakan masalah atau sumber masalah/diagnose cause tentang 

peristiwa itu dilihat sebagai apa serta siapa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah. Ketiga membuat keputusan moral/make 

moral judgement tentang nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah dan nilai moral apa yang dipakai untuk menyatakan 

suatu tindakan, keempat, menekankan penyelesaian/treatment 

recommendation tentang penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah/isu dan jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh 

untuk mengatasi masalah. (Eriyanto, 2002. h.188-189). 

3.    William A. Gamson & Andre Modigliani, menyebutkan dalam 

framing, cara pandang terbentuk dalam kemasan (package) yang 

mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan. 

Kemasan itu semacam skema dan struktur pemahaman yang digunakan 

individu untuk mengkonstruksi makna pesan-pesan yang ia sampaikan, 

serta untuk menafsirkan makna pesan yang ia terima, cara pandang atau 
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gugusan ide-ide yang terorganisir sedimikian rupa, dan menghadirkan 

konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana 

(Eriyanto, 2002. h.223). 

4.    Pan & Kosicki, dalam tulisan mereka Framing Analysis: An Approach 

to News Discourse, Pan & Kosicki mengoperasionalisasikan empat 

dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing, yaitu: sintaksis, 

skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural tersebut membentuk 

semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita 

dalam suatu koherensi global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita 

mempunyai  frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi 

ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang 

berbeda dalam teks beritan kutipan sumber, latar informasi, pemakaian 

kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara 

keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang 

memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat tanda yang 

dimunculkan dalam teks. (Eriyanto, 2002. h. 252). 

1. Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa-ke dalam bentuk susunan kisah berita. 

Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati dari bagan berita 

(headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang dijadikan 

sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya). (Eriyanto, 2002. h.256). 
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2.    Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita. Struktur ini melihat 

gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. 

(Eriyanto, 2002. h.256). 

3.  Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan 

antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan 

melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk yang 

lebih kecil. (Eriyanto, 2002. h.256). 

4.    Struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti 

tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian pilihan kata, 

idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk memberi penekanan pada arti 

tertentu. (Eriyanto, 2002. h.257). 

Model analisis framing yang akan digunakan sebagai pembanding dalam 

analisis proses framing adalah model Robert N. Entman. Framing Entman dipilih 

karena memang sesuai dengan konsep Entman yang memang digunakan untuk 

menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh 

media (Eriyanto, 2002, h. 220).  

 Menurut Entman, seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Tidak 

semua aspek ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. 

 Sedangkan penonjolan aspek berhubungan dengan penulisan fakta. Hal ini 

berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk 

ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2002, h. 222) 
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 Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini untuk menelaah bagaimana 

proses seleksi isu dilakukan selama tahap produksi berita. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap konsep. 

Entman membagi framing dalam 4 tahap analisis yaitu Define Problems, 

Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation. 

Tabel 2.2.1 

Framing model Robert N. Entman 

Define Problems 

(Pendefinisian Masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa / isu dilihat 

? Sebagai apa ? Atau sebagai masalah 

apa? 

Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 

apa ? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab suatu masalah ? Siapa (aktor) 

yang dianggap sebagai penyebab 

masalah ? Penyebab bisa berarti apa 

(what) atau siapa (who). 

Make moral judgement 

(Membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah ? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi suatu 

tindakan ? 

 

 

 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah / isu ? Jalan 

apa yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah ? 

Sumber (Eriyanto, 2002, h. 223) 
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2.2.2 Teori Hierarchy of Influence 

Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese memaparkan hal yang mereka 

sebut sebagai Hierarchy Of Influence. Teori ini berbicara mengenai apa saja 

faktor-faktor yang mempengaruhi isi media massa. Menurut mereka, ada lima 

tingkatan pengaruh yang dapat mempengaruhi isi berita. Kelima tingkatan 

tersebut ialah individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia, dan ideologi. 

(Shoemaker & Reese, 1996, h. 106) 

Setiap harinya, banyak peristiwa yang terjadi, namun tidak semua 

peristiwa itu diberitakan oleh media massa. Terkait hal tersebut, individu seorang 

jurnalis berperan penting untuk menentukan peristiwa mana yang akan dijadikan 

berita dan mana yang tidak. Wartawan berkuasa untuk menentukan hal mana yang 

ditonjolkan dan mana yang disamarkan, kelompok mana yang dimunculkan dan 

mana yang ditenggelamkan. mempengaruhi isi berita.  

Faktor-faktor ekstra yang mengaruhi isi media menurut Shoemaker dan 

Reese di antaranya adalah kelompok kepentingan khusus, kampanye public 

relations, organisasi media itu sendiri, sumber-sumber pendapatan seperti iklan 

dan khalayak, institusi sosial lain, lingkungan ekonomi, dan teknologi, serta 

hubungan wartawan dengan narasumber. Yang terakhir adalah tingkatan ideologi  

(ideological level). Sebagai sebuah perspektif, ideologi akan mempengaruhi 

bagaimana sebuah peristiwa dilihat dan kemudian direpresentasikan dalam media. 

Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa sebuah peristiwa dimaknai dan 

direpresentasikan secara berbeda oleh masing-masing media. Ini karena pengaruh 

ideologi yang dianut masing-masing media. (Shoemaker & Reese, 1996, h. 106) 
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Gambar 2.2.2 Level Teori Hierarchy of Influence 

 
 

Lima Tingkatan Pengaruh yang Mempengaruhi Isi Media: 

1. Level pengaruh Individu-individu pekerja media. Diantaranya adalah 

karakteristik dan perspektif pekerja komunikasi, latar belakang personal 

dan profesional,gender, etnis, sexual orientation, kepercayaan serta masih 

banyak lagi. Faktor tersebut dapat berpengaruh pada bagaimana berita 

ditulis. Faktor – faktor tersebutlah yang akan dicari oleh penulis dalam 

menyusun penelitian ini. 

2. Level pengaruh rutinitas media. Tentang kultur perusahaan atau nilai yang 

dianut perusahaan. Seperti, bagaimana media memandang sebuah kasus, 

bagaimana kriteria narasumber yang baik, atau lainnya. Rutinitas atau 

budaya media tersebut tidak akan menjadi fokus utama penelitian ini, 

karena yang lebih ingin ditonjolkan adalah pengaruh dari individu sebagai 

produsen berita. Namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan 

terungkap pula seiring dengan penelitian terhadap individu wartawan pada 

media tersebut.  
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3. Level organisasi , yang termasuk di dalamnya SOP (Standard Operating 

Procedure), surat keputusan dari atasan, atau aturan lainnya. Level 

organisasi ini juga bukan hal utama yang akan didalami penulis namun 

tidak menutup kemungkinan pula akan terungkap seiring dengan 

penelitian terhadap individu wartawan.  

4. Level ekstramedia, meliputi berbagai kelompok di luar media, seperti 

kelompok kepentingan, kelompok penekan, pemerintah, hubungan 

wartawan dengan narasumber, atau lainnya. Dalam penelitian ini, aspek 

tersebut tidak didalami. Karena peneliti bermaksud memfokuskan diri 

pada proses internal dalam organisasi media yang di teliti. 

5. Level ideologi. Ideologi akan mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa 

dilihat dan kemudian diintepretasikan dalam media. Dengan demikian, 

ideologi akan mempengaruhi mengapa suatu berita diintepretasikan 

berbeda oleh sebuah media. Dalam penelitian ini, aspek tersebut tidak 

didalami. Karena peneliti bermaksud memfokuskan diri pada proses 

internal dalam organisasi media yang di teliti. 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk 

mengetahui bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas (peristiwa, aktor, 

kelompok, atau apa saja). sehingga, sikap mendukung, positif, atau negatif 

hanyalah efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media (Eriyanto, 2002. h. 7). 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang melihat berita 

sebagai hasil konstruksi organisasi media yang menyusunnya. Suatu peristiwa 

yang diberitakan mengandung berbagai macam fakta dari berbagai sudut pandang. 
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Fakta-fakta tersebut akan diseleksi oleh pekerja jurnalistik, seleksi ini 

meliputi penonjolan dan pengabaian fakta. Kemudian, fakta yang telah diseleksi 

ini akan dikemas sedemikian rupa melalui pemilihan kata, kalimat, tanda baca, 

foto dan lain sebagainya. 

Berdasarkan konsep Hierarchy of Influence yang digunakan sebagai pisau 

analisis dalam penelitian ini, seleksi dan pengemasan fakta terkait dengan 5 level 

pengaruh yaitu individu, rutinitas media, organisasi, ekstramedia, dan  ideologi. 
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                                       KONSTRUKTIVIS 

                                                       PERISTIWA 

 

FAKTA    FAKTA      FAKTA 

 

 

                           Seleksi Fakta Oleh Media:                    ((framing)) 

                                        1.Individu 

                                        2.Rutinitas media 

                                        3.Organisasi 

                                        4.Ekstramedia 

                                              5.ideologi 

 

                                   Pengemasan Berita 

 

                                             Berita 
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