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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan Sleman, Yogyakarta, 

diserang belasan orang bersenjata pada Sabtu (23/03) dini hari. Para penyerang 

itu menembak mati empat tersangka pengeroyokan anggota TNI yang 

dititipkan di LP tersebut. Empat orang tewas tersebut adalah Angel Sahetapi 

alias Deki (31),Adrianus Candra Galaja alias Dedi (33), Gameliel Yermianto 

Rohi alias Adi (29), dan Johanes Yuan (38). 

Belum diketahui dengan pasti dari mana pelaku yang melakukan 

serangan. Namun, spekulasi atas kejadian ini terus berkembang dan 

menimbulkan pertanyaan tersendiri. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi di 

lembaga pemasyarakatan yang menjadi sasaran pelaku dan apa motifnya. 

Kasus penembakan ini telah menjadi perhatian publik di Indonesia 

khususnya di kawasan DIY. Bukan hanya itu, kasus ini juga masuk pada 

pemberitaan internasional misalnya di ABCNews (Australia) menurunkan 

berita dari AFP berjudul "Gunmen Shoot Dead Four Indonesian Prisoners" 

dengan narasumber Juru Bicara Polri, Irjen (Pol) Suhardi Alius. Ini 

membuktikan bahwa kasus ini merupakan kejadian yang sangat serius. 

Dibuktikan dengan menjadi sorotan media internasional karena dianggap telah 

melanggar hukum dan HAM. 
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Bukan hanya dari Australia saja yang mejadikan berita ini menjadi 

headline mereka tetapi dua media terkemuka Singapura, Strait Times dan 

Channel News Asia (CNA) juga memuat berita penembakan lapas Cebongan, 

Sleman. Pada edisi online Strait Times menurunkan berita berjudul “Gunmen 

storm Indonesia jail, kill 4 detainees".  Berita tersebut juga dikutip dari 

Associated Press dan  dimuat di Asahi Shimbun, Jepang. Sedangkan CNA 

memuat berita berjudul "Gunmen shoot dead four prisoners in Indonesia jail". 

Ditambah pula melengkapi dengan foto lembaga pemasyarakatan (LP) 

Cebongan, Sleman yang dijaga Brimob bersenjata lengkap. 

(http://www.jpnn.com/read/2013/03/23/164125/Insiden-LP-Cebongan-jadi-

Sorotan-Media-Internasional diakses 3 Maret 2014 jam 10.00 WIB) 

Kasus ini juga mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia terkesan 

tidak ditakuti malah dijadikan ajang pembuktian lemahnya hukum yang 

berlaku. Seolah-olah hukum tak berarti apa-apa pada setiap pelaku kejahatan. 

Penembakan ini juga menjadi perhatian masyarakat di Jogyakarta maupun 

dalam lingkup nasional. Kasus ini menjadi problematika yang menarik 

dibicarakan pada masyarakat. Masyarakat mengutuk penembakan yang terjadi 

di LP Cebongan, Sleman karena dianggap sebagai pelanggaran hukum yang 

berat serta HAM. 

Walau mayoritas banyak yang menganggap kasus ini melanggar 

hukum dan HAM tetapi ada yang menggangap kasus ini melanggar hukum 

saja. Contohnya pernyataan Menhan (Menteri Pertahanan) Indonesia Purnomo 

Yusgiantoro bahwa penembakan di lapas Cebongan, Sleman tidak ada unsur 

http://www.jpnn.com/read/2013/03/23/164125/Insiden-LP-Cebongan-jadi-Sorotan-Media-Internasional
http://www.jpnn.com/read/2013/03/23/164125/Insiden-LP-Cebongan-jadi-Sorotan-Media-Internasional
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pelanggaran HAM akan tetapi murni aksi kriminalitas. Dan pernyataan 

Menhan didukung oleh anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Martin 

Hutabarat dan anggota komisi I DPR Fraksi Demokrat Ramadhan 

Pohan.(http://www.tribunnews.com/2013/04/12/pro-kontra-pernyataan-

menhan-atas-kasus-lp-cebongan diakses 3 Maret 2014 jam 10.00 WIB) 

Penelitian dalam kasus ini ditelaah dengan analisis framing, analisis 

ini mengupas bagaimana media massa (cetak) menbingkai berita yang 

ditampilkan. Sehingga opini ataupun perspektif mana yang akan ditonjolkan 

oleh media massa (cetak) itu sendiri. Perspektif atau opini ini dapat menggiring 

opini publik menjadi topik utama pada masyarakat. Karena berita ini telah 

menjadi headline di berbagai media cetak di Indonesia. 

Maka dari itu media dalam mempengaruhi kehidupan manusia akhir-

akhir ini sangat penting. Manusia tidak lepas begitu saja dari kebutuhan akan 

suatu media massa. Karena manusia itu butuh adanya informasi yang penting 

bagi dirinya. Semua orang membutuhkan media entah itu media cetak maupun 

media elektronik untuk memperoleh informasi. 

Pesan atau informasi yang disampaikan oleh media massa melalui 

majalah, koran, tabloid, buku, televisi, radio, internet mapun film diterima oleh 

khalayak luas. Media massa yang baik seharusnya menjalankan fungsi 

komunikasi massa yang dikemukakan oleh Harold Laswell, yaitu untuk 

menginformasikan (to inform), untuk mendidik (to educate), dan untuk 

menghibur (to entertain). Fungsi – fungsi tersebut diharapkan ada dalam media 

massa. Kelebihan media massa yang lainnya adalah bisa menembus ruang dan 

http://www.tribunnews.com/2013/04/12/pro-kontra-pernyataan-menhan-atas-kasus-lp-cebongan
http://www.tribunnews.com/2013/04/12/pro-kontra-pernyataan-menhan-atas-kasus-lp-cebongan


4 

waktu. Sehingga khalayak dimana saja bisa mengakses media massa tak 

terhalang tempat maupun waktu. 

Media massa merupakan perpanjangan indra khalayak untuk 

mengetahui berbagai peristiwa di berbagai tempat dan waktu. Media massa 

bukan sekedar sarana untuk menyampaikan informasi semata. Tetapi juga ada 

maksud tertentu dalam penyampaian informasi tersebut. Kadang sudut pandang 

penilaian suatu media atau ideologi muncul sebagai representasi dari media 

tersebut. 

Dari media massa kita dapat memperoleh informasi yang terjadi pada 

kehidupan sehari-hari. Sementara itu, informasi yang disuguhkan kepada 

khalayak sesungguhnya telah dibingkai, dipoles semikian rupa agar menarik 

bagi khalayak pembaca. Peranan media massa dalam membentuk kontruksi 

berita dapat mempengaruhi pandangan tertentu pada khalayak dalam 

menanggapi berita yang ditampilkan. 

Mediapun tak lepas dari namanya pembentukan realitas sosial yang 

terkait dalam pemberitaannya. Subyektifitas media dapat tercermin dari 

bagaimana cara pemberitaan dan penyajiannya kepada khalayak. Dari sini 

tercipta bagaimana realitas sosial dan makna pembingkaian suatu berita 

terbentuk dengan mengandung makna tertentu. 

Salah satu media tersebut adalah surat kabar atau koran yang termasuk 

dalam media cetak. Koran memproduksi berita aktual yang terjadi di 

kehidupan masyarakat. Kadang berita ini berisi opini dari koran tersebut atas 

kejadian tertentu yang dianggap penting untuk dipublikasikan. Opini tersebut 
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bisa membuat intepretasi tertentu yang menonjolkan salah satu berita yang 

dimuat dalam koran. 

Masing-masing penulis mempunyai pandangan tersendiri atas suatu 

berita yang ditampilkan. Maka dari itu, subyektifitas penulis bisa muncul dari 

berita tersebut yang membuat khalayak bisa terpengaruh isi dari koran yang 

dibaca. Terkadang isi berita tersebut bisa menyeret opini publik yang 

dinginkan oleh penulis berita. 

Dari penjelasan di atas bisa mengakibatkan perbedaan isi berita dari 

berbagai media massa walau berita yang diangkat adalah sama. Media 

menyeleksi isu yang ada, isu yang dianggap penting akan ditonjolkan dan isu 

yang lain akan dibuang. Ditambah adanya perbedaan pandangan maupun 

ideologi setiap media massa dapat mengakibatkan perbedaan isi berita yang 

ditampilkan. Tak terkecuali surat kabar harian Joglosemar itu sendiri. 

Pemilihan harian surat kabar Joglosemar berdasarkan pertimbangan 

bahwa koran tersebut mempunyai pelanggan yang loyal dan bahasa yang 

digunakan ringan untuk dibaca maupun dipahami. Selain itu, Joglosemar 

adalah media cetak yang terkenal murah dan berkualitas di kawasan Solo dan 

sekitarnya. Walaupun sekarang harga dinaikkan tetap pelanggan maupun 

pembaca mengenal koran Joglosemar sebagai “media cetak murah dan 

berkualitas” di kota Solo dan sekitarnya. 

Oleh karena itu peneliti akan mencoba untuk merekonstruksi 

pembingkaian berita mengenai kasus penembakan yang terjadi di lapas 

Cebongan, Sleman menggunakan analisis framing. 



6 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pembingkaian berita harian Joglosemar dalam pemberitaan 

penembakan di lapas Cebongan, Sleman pada edisi 24 Maret 2013 – 31 

Maret 2013? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui pembingkaian berita yang dibentuk oleh harian 

Joglosemar atas pemberitaan penembakan di lapas Cebongan, Sleman 

pada edisi 24 Maret 2013 – 31 Maret 2013. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Akademis 

a. Menjadi referensi bagi penulis, peneliti maupun bagi kalangan 

pembaca pada umumnya dan pengembangan ilmu dalam metode 

penelitian kualitatif dengan analisis framing. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca diharapkan dari hasil penelitian ini akan menjadi 

suatu informasi mengenai pembingkaian dan kontruksi yang 

dibentuk harian Jogolosemar dalam pemberitaan insiden 

penembakan di lapas Cebongan, Sleman. 

3. Manfaat Sosial 

a. Agar menjadi bahan pertimbangan bagi pengguna media cetak 

(koran, majalah, tabloid dll) dapat membedakan positif dan negatif 

dalam penggunaan media tersebut. 
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E. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Analisis Framing Kasus Poligami K.H Abdullah Gymnastiar 

Penelitian ini ditulis oleh Marliana Ngatmin yang menempuh 

studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 

tahun 2007. Surat kabar yang diteliti adalah Kompas dan Republika. 

Pemilihan surat kabar kompas dan republika dilandaskan pada ideologi 

yang berbeda. Kompas mempunyai latar belakang ideologi agama 

katholik. Sedangkan Republika mempunyai latar belakang ideologi agama 

islam. 

Latar belakang permasalahan diadakan penelitian ini adalah pelaku 

yang melakukan poligami adalah salah satu dai terkenal di Indonesia yaitu 

Aa Gym atau K.H Abdullah Gymnastiar. Munculnya pengakuan tentang 

pernikahan kedua tersebut pada tanggal 02 Desember 2006, lantas 

membuat para jemaah Aa Gym kecewa dan khususnya para perempuan 

menangis. Dari hal ini dapat dilihat bahwa media yang meliput khususnya 

yang diteliti berbeda ideologi. Sehingga bisa memperlihatkan sudut 

pandang dari kedua media tersebut menanggapi berita ini. 

Analisis framing yang digunakan adalah perangkat Robert E. 

Entman. Analisis ini menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam menbingkai 

suatu berita. Pertama, define problems menekankan bagaiamana peristiwa 

dipahami oleh wartawan. Sehingga setiap wartawan bisa berbeda 

pemahaman suatu peristiwa yang terjadi. Kedua, diagnose cause 
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menjelaskan bahwa siapa yang menyebabkan masalah yang terjadi. Hal ini 

berkaitan dengan pelaku (who) dan penyebab masalah (what) itu sendiri 

sebagai bagian yang penting. Pemahaman dan penyebab masalah bisa 

berbeda karena kemampuan pemahaman masalah setiap orang itu berbeda 

terhadap suatu peristiwa. 

Ketiga, make moral judgement menjelaskan bahwa membuat 

pemilihan moral tertentu terhadap peristiwa. Elemen ini digunakan untuk 

memberi penilaian tersendiri atas peristiwa yang terjadi. Dalam memberi 

penialian moral terhadap peristiwa dapat menggunakan simbol mauapun 

kata yang disepakati oleh khalayak. Keempat, treatment recommendation 

menjelaskan penyelesaian masalah dan menawarkan atau menjustifikasi 

suatu cara untuk menanggulangi masalah dan memprediksi hasilnya. 

Bagian ini merupakan solusi atas apa yang terjadi dalam masalah tersebut 

dalam perpektif penulis (wartawan). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah surak kabar 

kompas edisi 02, 03, 06, 23, dan 28 Desember 2006. Sedangkan pada surat 

kabar republika pada edisi 03, 06, 07, 12, dan 15 Desember 2006. Hasil 

dari penelitian pada surat kabar kompas adalah masalah ini termasuk 

dalam masalah sosial islam. Karena pelakunya adalah seorang publik figur 

yang berpengaruh terhadap jamaahnya. Namun dengan adanya kasus ini 

membuat banyak kalangan protes dan dianggap contoh yang tidak baik 

bagi jamaahnya terutama laki-laki. Akibatnya dari reaksi masyarakat yang 

banyak maka pemerintah mervisi PP No 10/1983. 
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Pada surat kabar republika menilai bahwa masalah ini termasuk 

dalam hukum islam. Dimana dalam hukum islam memperbolehkan adanya 

poligami. Bahkan Rasulullah menjalankan poligami dengan proses hukum 

islam yang ketat. Maka tiada ada yang salah dengan poligami yang 

dilakukan oleh Aa Gym. 

2. Framing Opini Masyarakat tentang Polemik Gubernur DIY 

Penelitian ini ditulis oleh Lidwina Chometa Halley Eprilianty yang 

menempuh studinya di Universitas Atma Jaya Jogyakarta pada tahun 

2009. Surat kabar yang diteliti adalah surat kabar Kedaulatan Rakyat dan 

Bernas Jogja. Pemilihan surat kabar tersebut karena merupakan media 

massa lolak yang paling sering dibaca oleh penduduk Yogyakarta. 

Latar belakang masalah yang diadakan penelitian ini adalah adanya 

wacana untuk mengganti status keistimewaan Yogyakarta menjadi 

demokrasi. Yaitu penggantian penguasaan raja menjadi gubernur. Ketika 

muncul isu tersebut masyarakat menjadi gelisah karena Sultan memilih tak 

akan menjadi gubernur yang memimpin Yogyakarta karena status yang 

disandangnya sejak dulu dan status keistimewaan daerah Yogyakarta itu 

sendiri. Maka dari itu, anggota DPRD selaku wakil rakyat mencoba 

mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan dibentuknya Pansus RUU 

Keistimewaan Yogyakarta. Tujuan Pansus adalah merancang usulan UU 

Keistimewaan untuk diserahkan pada DPR sekaligus pendorong lahirnya 

UU Keistimewaan Yogyakarta. 
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Analisis framing yang digunakan adalah perangkat Zhondhang Pan 

dan Gerald M. Kosicki. Ada 4 perangkat framing yang membentuk berita 

menurut 2 ahli tersebut. Pertama, struktur sintaksis yang menjelaskan 

bagaiaman wartawan menyusun peristiwa-peristiwa, opini, kutioan, 

pengamatan peristiwa ke dalam bentuk berita. Kedua, struktur skrip 

menjelaskan bahwa bagaimana wartawan mengisahkan peristiwa yang 

diliputnya ke dalam berita. 

Ketiga, struktur tematik menjelaskan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangannya terhadap peristiwa yang diliputnya ke 

dalam kalimat-kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Keempat, struktur retoris menjelaskan bahwa bagaimana wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam berita dan meihat wartawan 

menggunakan pilihan katanya, grafik, maupun gambar yang dipakai dalam 

membentuk berita. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah surat kabar Kedaulatan Rakyat dan Bernas Jogja pada edisi 01 

September 2008 – 9 Oktober 2008. 

Hasil penelitian adalah pada surat kabar Kedaulatan Rakyat lebih 

mengutamakan status keistimewaan Yogyakarta tetap ada karena ideologi 

koran ini berpegang pada aspek kebudayaan masyarakat maupun sejarah 

berdirinya koran ini. Sedangkan pada koran Bernas Jogja tidak ada faktor 

yang menarik dalam pembingkaian beritanya melainkan lebih berorientasi 

pada penjualan koran. 
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F. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Komunikasi 

Dari segi etimologis komunikasi, istilah komunikasi berasal dari 

bahasa latin yakni communicatio. Secara terminologis komunikasi berarti 

proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. 

Menurut Harold D. Lasswell komunikasi adalah “who says what in 

which channel to whom with what effect” (Effendy, 2008). Yang artinya 

siapa yang berkata dengan saluran apa kepada siapa dengan mengharapkan 

efek apa. Dari keterangan tersebut jelas bahwa komunikasi adalah segala 

bentuk penyampaian pesan kepada penerima pesan yang mengharapkan 

efek atau timbal balik dari pesan yang disampaikan tersebut. Beberapa 

elemen komunikasi diantara lain: 

a. People 

Orang yang melakukan komunikasi tersebut. Bisa pengantar 

informasi dan penerima informasi. 

b. Messages 

Isi dari informasi yang disampaikan, bisa berupa bahasa verbal 

maupun nonverbal(bahasa tubuh atau tanda lain) 

c. Channnels 

Saluran apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. 

d. Noise 

Gangguan yang bisa menghambat penyampaian maupun 

penerimaan suatu pesan. 
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e. Context 

Suatu tempat ketika berlansungnya penyampaian dan penerimaan 

pesan. 

f. Feedback 

Dengan apapun kita berkomunikasi dengan seseorang, kembali 

kita menerima infomasi saat itu juga. Dengan kata lain pesan 

yang disampaikan secara langsung bisa menimbulkan hubungan 

timbal balik. Entah itu dari kata-kata yang diucapkan, bahasa 

tubuh, atau tanda lainnya. 

2. Komunikasi Massa 

Pada dasarnya mengenai definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

komunikasi mengenai komunikasi massa sebenarnya sama. Dan 

komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan melalui media 

massa (media cetak dan elektronik). 

Menurut Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble, Mereka ini 

mendefinisikan komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut: 

a. Komunikator 

Menggunakan peralatan modern untuk menyebarkan atau 

memancarkan pesan. Komunikator menyebarkan pesan untuk 

mamahami pesan yang disampaikan kepada khalayak bisa 

sepaham dengan penyebar pesan tersebut. 
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b. Pesan 

Merupakan milik publik, yang artinya pesan disampaikan 

diterima oleh khayalak. Yang secara tidak langsung diartikan 

sebagai milik publik karena pesan tersebut disampaikan 

kepada publik. 

c. Sebagai sumber (komunikator) 

Biasanya komunikator merupakan lembaga atau organisasi. 

Dan lembaga ini berorientasi pada keuntungan. 

d. Dikontrol oleh gatekeeper (penjaga informasi) 

Informasi yang disebarkan tidak serta merta disebarkan 

secara bebas melainkan dikontrol oleh beberapa individu 

dalam suatu lembaga atau organisasi. Contohnya adalah 

editor, reporter, atau lembaga sensor lainnya. 

e. Feedback (umpan balik) 

sifatnya tertunda dan merupakan efek yang ditimbulkan 

setelah pesan diterima. 

Dan fungsi dari komunikasi massa adalah: 

a. Untuk Menginformasi (to inform) 

b. Untuk Mendidik (to educate) 

c. Untuk Menghibur (to entertaint) 

d. Untuk mempengaruhi (to influence) 
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3. Media Cetak 

Sebelum membahas media cetak terlebih dahulu mengetahui istilah 

press yang identik dengan media cetak. Secara bahasa kata press (Inggris), 

pers (Belanda). Presse (Perancis) berasal dari bahas latin pressare berarti 

“tekan” atau “cetak”. Dalam terminologis press adalah “media massa 

cetak”. Istilah press telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu jenis 

media massa dalam komunikasi massa yaitu “media massa cetak”. 

(Abdulkarim Nuryadi, 2008) 

Istilah press dalam pengertian media cetak (surat kabar) berasal 

dari Eropa karena mesin cetak ditemukan oleh Johannes Gutenberg dan 

Janszoon Kooster yang merupakan orang Belanda pada tahun 1450. 

Mesin Cetak ini membuat tulisan pada kertas yang ditekan dengan plat 

besi. Dari sinilah istilah press identik dengan media cetak. 

Seiring perkembangan jaman dan muncul media baru semacam 

radio, televisi, maupun film yang bisa menyampaikan informasi. Pers juga 

mencakup radio, televisi, film (media elektronik) dalam arti luas dan 

dalam arti sempit hanya mencakup surat kabar, majalah, tabloid, maupun 

buletin (media cetak) 

Surat kabar berfungsi sebagai penyampai informasi. Informasi yang 

disampaikan ini bisa berisi berita, artikel, maupun opini. Kalaupun ada 

informasi yang mengandung seperti artikel, cerita, maupun iklan itu hanya 

fungsi pendukung semata. (Effendy, 2008) 
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Karakteristik media cetak (surat kabar) menurut Effendy sebagai 

berikut: 

a. Perioditas 

Memiliki waktu terbit yang bersifar periodik atau secara berkala 

dan teratur (harian, mingguan, bahkan bulanan) 

b. Publisitas 

Informasi ini bersifat umun dan bisa diakses oleh setiap lapisan 

masyarakat. 

c. Aktualitas 

Informasi yang dimuat oleh surat kabar bersifat aktual atau 

“kini” dan dalam “keadaan sebenarnya. Informasi yang disajikan 

merupakan peristiwa dalam keadaan baru dan segar. 

d. Universalitas 

Isi dari informasi sangat beragam misalnya berupa berita, opini, 

artikel, maupun iklan. Informasi ini bahkan ada yang dimuat dari 

berbagai belahan dunia. 

4. Konstruksi Berita 

Menurut pandangan Fisherman berita bukan refleksi atau distorsi 

yang seakan berada di luar sana. Karena berita bisa saja bias terhadap 

kenyataan yang digambarkan oleh penulis. Kalaulah berita itu bisa 

merefleksikan kenyataan yang terjadi maka hal itu disebabkan kondisi 

kerja pembuatan berita. Berita adalah apa yang dibuat oleh pembuat berita 

(wartawan). (Eriyanto, 2002) 
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Menurut Fisherman pula, ada dua pandangan yang membuat berita 

itu bisa mereflekasikan kejadian nyata yang terjadi atau sudah 

dimodifikasi. Pertama, sering disebut dengan seleksi berita (selectivity of 

news). Pandangan ini menjelaskan bahwa pembuat berita (wartawan) 

memilih atau menyeleksi fakta yang dianggap penting dan membuang 

fakta yang dianggap tidak penting. Mana juga yang pantas untuk diketahui 

oleh publik dan yang tidak. setelah berita itu masuk ke redaktur, berita itu 

juga mengalami seleksi tertentu. 

Pandangan kedua, pendekatan pembentukan (creation of news). 

Dalam pandangan ini menjelaskan bahwa berita itu tidak diseleksi 

melainkan penulis (wartawan) mengkreasi suatu peristiwa yang diliputnya. 

Dalam pandangan ini juga yang menjadi fokusnya adalah kinerja penulis 

(wartawan) menghadapi peristiwa yang diliputnya. Wartawan berinteraksi 

denagn sumber peristiwa (realitas nyata atau sumber) dan mempengaruhi 

bentuk maupun isi berita. Berita yang dimuat merupakan hasil pemikiran 

dan pengetahuan penulis (wartawan) tanpa mengesampingkan 

obyektifitasnya. (Eriyanto, 2002) 

5. Analisis Framing 

Ada beberapa definsi mengenai framing yang diungkapkan oleh 

ahli diantara lain adalah: 

a. Robert E. Entman 

Framing adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga 

bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan 



17 

aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi 

dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan 

alokasi yang lebih besar dibanding yang lainnya. 

b. William A. Gamson 

Cara bercerita atau gagasan ide-ide yang terorganisisr sedmikian 

rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan objeknya. Cara bercerita itu terbentuk dalam 

sebuah kemasan. Kemasan itu semacam skema atau struktur 

pemahaman yang digunakan individu untuk menkonstruksi pesan-

pesan yang ia sampaikan serta menafsirkan makan pesan-pesan 

yang ia terima. 

c. Todd Gitlin 

Strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhakan sedemikian 

rupa untuk ditampikan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-

peristiwa yang ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak 

menonjol dan menarik perhatian khalayak, itu dilakukan seleksi, 

pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas 

yang terjadi. 

d. David E. Snow & Robert Benford 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang 

relevan. Frame mengorganisasikan sistem kepercayaan dan 

diwujudkan dalam kunci tertentu, anak kalimat, citra tertentu, 

sumber informasi, dan kalimat tertentu. 
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e. Amy Binder 

Skema intepretasi yang digunakan oleh individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli 

peristwa secara langsung atau tidak langsung. Frame 

mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola 

yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti 

makna suatu peristiwa. 

f. Zhondhang Pan & Gerald M. Kosicki  

Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang 

digunakan untuk mengkode informasi, menafsirkan, dan 

dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. 

Dari penjabaran beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa framing 

adalah perangkat untuk mengetahui bagaimana berita itu dikonstruksi dan 

dibentuk oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi berita itu adalah 

hasil dari pembentukan aspek-aspek realitas tertentu yang lebih dipilih dan 

ditonjolkan. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek yang 

menonjol yang dimuat oleh media. Aspek-aspek yang tidak dimuat oleh 

media akan terlupakan oleh khalayak pembaca. (Eriyanto, 2002) 
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G. METODELOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mana 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau mengambarkan fenomena atau fakta 

yang terjadi demi memperoleh hipotesis. Penelitian ini berbasis pada 

analisis framing yang merekonstruksi berita yang dimuat oleh media atau 

berita. 

2. Sumber Data 

a. Data primer 

Data utama dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan arsip  

pada headline surat kabar harian Joglosemar edisi 24 Maret 2013 – 31 

Maret 2013. 

b. Data Sekunder 

Data pendukung dari penelitian ini adalah dengan melakukan 

wawancara kepada penulis (wartawan atau redaksi) yang meliput 

berita penembakan di lapas Cebongan Sleman. 

3. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan framing milik Zhondhang Pan 

dan Gerald M. Kosicki dalam menganalisis berita penembakan di lapas 

Cebongan, Sleman. Dalam pandangan ini yang dikemukakan oleh 2 ahli 

tersbut ada 4 perangkat framing yang digunakan untuk membentuk berita. 

Pertama, struktur sintaksis yang menjelaskan bagaimana wartawan 
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menyusun peristiwa-peristiwa, opini, kutioan, pengamatan peristiwa ke 

dalam bentuk berita. Kedua, struktur skrip menjelaskan bahwa bagaimana 

wartawan mengisahkan peristiwa yang diliputnya ke dalam berita. 

Ketiga, struktur tematik menjelaskan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangannya terhadap peristiwa yang diliputnya ke dalam 

kalimat-kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, 

struktur retoris menjelaskan bahwa bagaimana wartawan menekankan arti 

tertentu ke dalam berita dan meihat wartawan menggunakan pilihan 

katanya, grafik, maupun gambar yang dipakai dalam membentuk berita. 

Lebih jelasnya dapat dilihat ke dalam bentuk skema sebagai berikut: 
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STRUKTUR       UNIT DIAMATI 

 

 

SINTAKSIS headline, lead, 

        informasi kutipan, 

        sumber, pernyataan, 

        penutup 

SKRIP       5 W + 1 H 

 

 

 

TEMATIK      paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antar kalimat 

 

RETORIS       kata, idiom, grafik, 

        Gambar/foto 

 

 

(Eriyanto, 2008) 

(Gambar 1.0) 

 

PERANGKAT FRAMING 

1. Skema Berita 

2. Kelengkapan Berita  

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 
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4. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif demi meminimalisasi ketidakvalidan atau 

ketidakabsahan sebuah data. Maka ada  teknik validitas data, validitas data 

ini ada dua cara yaitu dengan melakukan triangulasi dan member checks 

dan kali ini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi itu 

sendiri ada 4 cara demi memperoleh kevalidan sebuah data yang 

ditampilkan. Ada triangulasi sumber (sources triangulation), triangulasi 

metode (triangulation methods), triangulasi investigasi (investigation 

triangulation), dan triangulasi teori (theories triangluation). 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana sumber-sumber 

yang relevan dengan penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis datanya. 

Triangulasi ini juga melakukan pengecekan sumber dan bila perlu 

melakukan pengecekan ulang secara teratur terhadap sumber datanya. 

(Danim, 2002) 

Lebih jelasnya bisa dilihat dalam skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

(Gambar 1.1) 

 

Arsip Berita 

Wawancara Sumber Berita 
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H. Kerangka Pemikiran 

 

Lapas Cebongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 1.2) 

Headline Berita Penembakan 

Lapas Cebongan 

Unsur Sintaksis 

Unsur Skrip 

Unsur Tematik 

Unsur Retoris 

Wawancara 


