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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah dan media massa adalah dua sisi yang sukar untuk dipisahkan. 

Karena media massa merupakan jembatan komunikasi yang paling efektif antara 

rakyat dengan pemerintahnya, begitupun sebaliknya. Media massa 

mempublikasikan berita kepada khalayak luas, serta memberikan informasi terkini 

mengenai politik, sosial, budaya, hukum ekonomi dan lain sebagainya. 

Perkembangan bentuk media terus merentang dari sejak awal siklus 

penemuannya. Setiap model media terbaru cenderung merupakan perpanjangan, 

atau evolusi dari model-model terdahulu. Dalam konteks ini internet bukanlah suatu 

pengecualian. Internet adalah medium terbaru yang mengkonvergensikan seluruh 

karakteristik dari bentuk-bentuk terdahulu. Karena itu apa yang berubah bukanlah 

subtansinya, melainkan mode-mode produksi dan perangkatnya (Hilf:2000). 

Perspektif ini didukung oleh tujuan bahwa esensi dari proses komunikasi tetap tidak 

berubah (Santana, 2005:135). 

Seiring dengan perkembangan media massa, keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi secara lebih cepat dan efisien menjadikan  media online 

semakin banyak diminati dan digunakan. Media konvensional, misalnya media 

cetak, bukan tidak mungkin akan mati di masa mendatang nanti akibat dari 

kebutuhan informasi yang semakin cepat dari individu-individu yang tidak 

mungkin bisa dipenuhi oleh media cetak akibat keterbatasan yang dimiliki media 

cetak. 
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Informasi berkembang dengan sangat cepat dan tanpa ada batas yang bisa 

menghalangi seseorang terkena terpaan arus informasi tersebut (exposure).  Dewasa 

ini banyak sekali situs berita online yang bermunculan seperti Detik.com, 

Republika.com, Kapanlagi.com, Kompas.com, Tempo.co, Cnnindonesia.com, 

Viva.co.id dan lain sebagainya. Pada setiap situs berita tersebut menyampaikan 

ataupun memuat beritanya dengan sudut pandang masing-masing yang memiliki 

perbedaan. Sejalan dengan anggapan bahwa sebuah berita dimedia online 

kebanyakan dipengaruhi oleh prespektif pribadi wartawan. 

Berita yang cukup banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah 

berita politik mengenai kepemerintahan yang baru Joko Widodo dan Jusuf Kalla, 

mulai dari ketika Jokowi-JK berkampanye euforia masyarakat untuk terus 

mengikuti ataupun menyimak berita tentang Jokowi-JK tidak ada habisnya. 

Begitupun berita mengenai pelantikan presiden, pengangkatan menteri, kinerja para 

menteri, sampai perombakan menteri semua berita tersebut menjadi trending topic 

tersendiri di Indonesia. 

Setelah dilantiknya presiden serta wakil presiden pada 20 Oktober 2014 

Jokowi-JK disibukkan dengan pembentukan Kabinet Kerja yang terus diwarnai 

dengan tarik ulur namun pada akhirnya seminggu kemudian yaitu tanggal 27 

Oktober 2014, 4 Menteri Koordinator (Menko) dan 30 Menteri Kabinet Kerja 

Jokowi-JK dilantik. Semua masyarakat dari berbagai kalangan kemudian 

berpartisipasi dalam mengamati kinerja pemerintahan Jokowi-JK serta kinerja para 

menterinya, dengan didukung oleh media massa yang selalu memberikan informasi 

sehingga masyarakat menjadi lebih mengetahui kinerja para pemimpin.  
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Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga 

Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 

Kementerian berkedudukan di Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada presiden. Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 

yang menyebutkan bahwa: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) 

Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap menteri 

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, 

dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut, 

kementerian diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara. (www.indonesia.go.id/in/kementrian diakses pada 

4 Maret 2015 pukul 14:00 ) 

Dalam pengangkatan para menteri presiden Joko Widodo mengajukan 

nama-nama calon menterinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK) serta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 

harapan para menteri dalam kabinet kerjanya bersih dari catatan merah (track 

record buruk) serta menghindarkan korupsi dikementrian. Seperti diketahui bahwa 

kementrian sebelumnya banyak terjerat kasus korupsi. Hal ini dilakukan agar 

masyarakat menjadi yakin dan percaya kepada pemerintah bahwa menteri yang 

dipilih oleh presiden adalah sosok yang bersih dan berkompeten. 

Setelah kementrian kabinet kerja Jokowi-JK berjalan beberapa bulan, 

banyak kritik negatif tentang kinerja para menteri khususnya menteri yang 

membidangi bidang ekonomi, dikarenakan harga bahan pokok yang tidak stabil, 

http://www.indonesia.go.id/in/kementrian
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harga bahan bakar minyak yang terus meningkat dan nilai tukar rupiah yang terus 

melemah. Isu tentang akan adanya perombakan atau reshuffle menteri di tubuh 

kabinet kerja mulai santer terdengar di khalayak luas. 

Pembentukan kementrian, pengangkatan menteri, hingga perombakan 

menteri merupakan hak preogatif dari seorang presiden. Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI), hak prerogatif adalah hak khusus atau hak istimewa yang 

ada pada seseorang karena kedudukannya sebagai kepala negara, misal memberi 

tanda jasa, gelar, grasi, amnesti. (http://kbbi.web.id/hak diakses pada tanggal 20 

Maret 2015 pukul 08:00) 

Berita maupun isu tentang akan dirubahnya susunan kabinet kerja presiden 

Jokowi tersebut sudah terdengar sejak bulan Mei 2015 lalu, setalah lembaga survei 

Poltracking Indonesia membuat survei mengenai evaluasi publik terhadap kinerja 

enam bulan pemerintahan Jokowi-JK yang dilakukan pada 23-31 Maret 2015. 

Dalam temuan survei yang dirilis oleh Poltracking Indonesia ketidakpuasan publik 

terhadap pemerintahan Jokowi-JK sudah berada diangka yang cukup 

menghawatirkan. Ketidakpuasan publik paling tinggi dibidang ekonomi. Publik 

berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi-JK perlu melakukan perombakan atau 

pergantian menteri guna memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. Hasil survei tersebut 

dapat dilihat dalam bentuk chart sebagai berikut : 

http://kbbi.web.id/hak
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Gambar 1.1 Kinerja bidang ekonomi kabinet Jokowi-JK 

(Sumber : Poltracking 5/10/2015) 

 

 

Gambar 2.1 Perombakan / pergantian menteri di kabinet kerja Jokowi-JK 

(Sumber : Poltracking 5/10/2015) 
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Walau begitu  presiden serta wakilnya belum memberikan tanggapan 

maupun keterangan resmi tentang isu perombakan tersebut. Sehingga banyak pihak 

yang mulai resah dangan isu tersebut kemudian mendesak presiden agar segera 

melakukan perombakan. Seperti dilansir Viva.co.id Ketua Fraksi Partai Gerindra 

Ahmad Muzani meminta Presiden Joko Widodo tegas terkait kabar reshuffle atau 

perombakan kabinet kerja. Isu reshuffle yang saat ini menurutnya mengganggu 

kinerja dari pemerintah sendiri, dan isu reshuffle tidak boleh  dibiarkan  terombang 

ambing serta Presiden harus jelaskan agar masyarakat tidak bertanya-tanya.  

(http://politik.news.viva.co.id diakses pada tanggal 13 September 2015 pukul 

11:30) 

Desakan perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK muncul dari 

berbagai sisi dan mulai menguat. Direktur Populi Center Nico Hardjanto 

mengatakan ada beberapa faktor yang mendorong perombakan kabinet harus 

dilakukan. Pertumbuhan ekonomi yang lemah dan kepercayaan masyarakat yang 

menurun menjadi sinyal kuat Presiden Joko Widodo harus melakukan perombakan 

kabinet. "Kami dapat data dan informasi terbaru. Pertumbuhan ekonomi kuartal II 

turun. Hanya 4,67 persen, serapan anggaran juga jauh di bawah rata rata tahun lalu. 

Banyak masalah di pemerintahan. Isu untuk konsolidasi kabinet jadi semakin 

menguat, Dari koalisi juga ingin ada pergantian dan untuk memperkuat dukungan 

di DPR dengan mengajak satu atau dua partai agar program pemerintah bisa 

diamankan di DPR," kata Nico dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, 

Sabtu (8/8). (http://www.cnnindonesia.com/politik diakses pada tanggal 13 

September 2015 pukul 12:15) 

http://politik.news.viva.co.id/
http://www.cnnindonesia.com/politik
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Akibat dari desakan publik tersebut pada akhirnya presiden Jokowi 

melakukan reshuffle atau perombakan menteri dalam tubuh kabinetnya pada 

tanggal 12 Agustus 2015 di Istana Negara. Ada tiga menteri koordinator, serta tiga 

menteri kabinet  kerja yang diganti oleh presiden Jokowi. Penelitian ini menjadi 

penting karena presiden Jokowi berkomitmen untuk membentuk susunan kabinet 

yang ideal dan kompeten serta selalu membuat gebrakan, mulai dari pembentukan 

kementrian sampai pada perombakan kabinet yang berbeda dari  kepemerintahan 

yang sebelumnya sebagai perbandinganya presiden sebelumnya Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) yang menjabat selama 2 periode penuh hanya mereshuflle 

kabinetnya sebanyak dua kali selama 10 tahun, yaitu petama dilakukan pada saat 

kepemerintahannya sudah berjalan satu tahun yaitu 5 Desembar 2005 kemudian 

perombakan yang kedua dilakukan pada tanggal 7 Mei 2007, ketika masa 

pemerintahan SBY  ketika itu tinggal 2,5 tahun lagi.  

Berbeda dengan presiden SBY presiden Jokowi melakukan perombakan 

menteri Kabinet Kerja setelah kepemerintahanya baru berjalan sepuluh bulan. 

Istilah reshuffle sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan 

dilakukanya perombakan anggota kabinet. Dalam hal ini mencopot jabatan menteri 

dengan menggantinya yang baru atau mengalihkan jabatan menteri dengan jabatan 

yang lainya.  

Setiap manusia memiliki pola pikir masing-masing oleh karena hal tersebut 

menjadikan wartawan serta redaktur memiliki pandangan tersendiri atas realitas 

(peristiwa, individu, kelompok dan lain-lain). Realitas tersebut lalu mereka 

konstruksikan dalam sebuah teks berita. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung 
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pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang 

mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto, 2008:12). 

Penelitian yang telah banyak dilakukan selama ini terhadap analisis framing 

atau pengkronstruksian berita media cenderung menggunakan lebih dari satu 

media, hal tersebut digunakan untuk melihat bagaimana perbedaan konstruksi 

berita dari media. Dalam penelitian ini peneliti hanya mengunakan satu media 

karena framing bukan tentang bagaimana melihat perbedaan yang ditampilkan satu 

media dengan media lain namun analisis framing digunakan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang wartawan ketika menyeleksi dan menulis 

berita (Sobur, 2001: 162). 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih untuk membingkai berita 

dari situs berita Tempo.co, karena Tempo.co merupakan pionir portal berita di 

Indonesia yang menyajikan berita berdasarkan isi beritanya. Reporter dari tempo 

juga dibagi menurut beat isi beritanya seperti reporter untuk beat nasional dan 

hukum, reporter beat ekonomi dan media, reporter beat internasional dan nusa, 

reporter beat seni dan intermezo, reporter beat sains, sport dan kolom, reporter beat 

metro dan prelude, reporter beat investigasi, reporter gaya hidup dan Majalah 

Tempo. Liputan Tempo unggul dalam hal pemberantasan korupsi, politik, dan 

ekonomi. Liputan tersebut terdapat dalam rubrik nasional. 

Sebagai situs berita yang terpercaya Tempo.co menempati rangking ke 33 

di Indonesia. Pengunjung situs Tempo.co kebanyakan datang dari kalangan 

terpelajar yaitu lulusan sekolah serta para pekerja kantoran (Alexa.com). Hal 

tersebut menunjukkan bahwasanya berita yang termuat dilaman situs Tempo.co 
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adalah berita yang berbobot, berkualitas, dan terpercaya. Tempo.co berupaya 

menerapkan standar tinggi jurnalisme dalam meliput peristiwa dan menuliskannya 

secara cerdas dan berimbang. Selaras dengan prinsip yang diusung oleh Tempo.co 

yaitu enak dibaca dan perlu, bahkan jenakan pun bisa. 

Setelah prosesi pemilihan Presiden Tempo.co juga semakin bayak diminati 

oleh masyarakat untuk dijadikan rujukan berita setiap harinya, dengan adaya 

peningkatan pengunjung situs sebanyak 62,5 persen pada tahun 2014, sebagai 

respon atas meningkatnya pengunjung situs. Tempo melakukan penambahan 

jumlah berita yang ditayangkan setiap hari, penambahan server, dan peningkatan 

frekuensi update beritanya. (korporat.tempo.co/tentang  diakses pada 17 September 

2015 pukul 20:00) 

Tempo.co tergabung dalam PT. Tempo Inti Media Tbk dimana perusahaan 

tersebut bukan milik perseorangan malaikan milik publik. Saat ini saham Tempo 

sebanyak 82,76 persen dipegang oleh lima perusahaan dan sisanya 17,24 persen 

dipegang oleh masyarakat  (korporat.tempo/tentang). Dengan demikian 

kepemilikan Tempo tidak ada kaitannya dengan partai politik manapun. Tempo.co 

merupakan portal berita yang mengusung independensi, serta keras mengkritik 

pemerintahan. 

Berita mengenai perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Kerja Jokowi-

JK pada laman Tempo.co menjadi sebuah topik yang terpopuler dan terdapat hastag 

tersendiri. Setelah pemaparan diatas dalam hal ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimanakah situs berita online Tempo.co mengkonstruksikan berita perombakan 

atau reshuffle menteri kabinet kerja Jokowi-JK melalui berita-berita yang dimuat 

http://www.korporat.tempo.co/tentang
http://www.korporat.tempo/tentang
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dalam laman situs mereka sejak awal kemunculan isu reshuffle tersebut sampai 

pada saat menteri hasil reshuffle dilantik yaitu pada tanggal  06 Mei sampai satu 

hari setelah pelantikan menteri hasil reshuffle dilakukan yaitu pada tanggal 13 

Agustus 2015. Penelitian ini tidak sampai pada berita bagimana kinerja para 

menteri hasil reshuffle setelah pelantikan. Hal tersebut menjadi batasan masalah 

penelitian. 

Peneliti mengambil dua contoh penelitian terdahulu untuk memudahkan dan 

sebagai acuan peneliti dalam penyusunan penelitian. Penelitian tersebut adalah 

yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Gema Mawardi (Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik, Universitas Indonesia, 2012) dengan judul Pembingkaian Berita Media 

Online (Analisis Framing Berita Mundurnya Surya Paloh dari Parti Golkar di 

Mediaindonesia.com dan Vivanes.com Tanggal 7 September 2011). 

Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

framing pemberitaaan yang dilakukan oleh media dalam menyampaikan sebuah 

peristiwa dan untuk mendapatkan gambaran sampai sejauh mana pengaruh 

kepemilikan media terhadap objektivitas dan netralitas media dalam 

menyampaikan berita. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruksionis 

dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian yang tersebut menunjukkan bahwa 

framing yang dilakukan Mediaindonesia.com terhadap berita mundurnya surya 

paloh dari partai golkar sangat berpihak kepada kepentingan pemilik media, 

sementara framing yang dilakukan Vivanews.com masih menunjukkan usaha 

media untuk melakukan pendekatan pada objektivitas pemberitaan. 
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Persamaan penelitian yang dilakukan Gema Mawardi dengan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada penggunaan teknik analisis data 

yang menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki. Media yang digunakan 

sebagi objek penelitian sama yaitu media online. Namun perbedaannya media 

online yang digunakan dalam penelitian tersebut ada dua yaitu Mediaindonesia.com 

dan Vivanews.com sedangkan yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu 

media online yakni Tempo.co. serta subjek yang dijadikan bahan penelitian berbeda 

jika  Gema Mawardi meneliti konstruksi media online mengenai berita mundurnya 

Surya Paloh dari partai golkar. Peneliti meneliti tentang bagaimana media online 

mengkonstruksi berita perombakan atau reshuffle menteri kabinet kerja Jokowi-JK. 

Penelitian kedua yang menjadi rujukan peneliti adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Donie Kadewandana (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) dengan judul Konstruksi Realitas di Media 

Massa (Analisis Framing Terhadap Pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia PDI-

P di Harian Kompas dan Republika), tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui bagaimana Kompas dan Republika mengemas pemberitaan Baitul 

Muslimin Indonesia PDI-P, serta untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

struktur wacana framing (sintaksis, skrip, tematik, retoris) dalam pemberitaan baitul 

muslimin indonesia PDI-P di harian Kompas dan Republika.  

Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruksionis, dan metode 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif sifat penelitian eksplanatif, dan 

analisis data menggunakan framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan (1) ada dua isu besar yang diangkat media 
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dalam pemberitaan Baitul Muslimin Indonesia. Pertama, isu dikotomi islam 

nasionalis. Frame Kompas terhadap isu ini yaitu Baitul Muslimin Indonesia 

merupakan bagian dari gerakan islam progresif, karena dapat titik temu antara islam 

dan nasionalis. Frame republika adalah dikotomi islam dan nasionalis harus 

dihapuskan, karena selain terdapat titik temu islam dan nasionalis juga dapat 

mendukung. Kedua, isu dukungan Baitul Muslimin Indonesia terhadap PDI-P. 

Frame Kompas adalah pragtisme politik. Frame Republika pun juga sama pragtisme 

politik. (2) dari segi struktur wacana framing (sintaksis, skrip, tematik, retoris) 

terdapat perbedaan antara yang ditampilkan Kompas dan Republika. Perbedaan 

tersebut terutama terlihat dari struktur tematik dan retoris. Kompas lebih 

menonjolkan isu pluralisme dan halus dalam menampilkan wacana islam. 

Sedangkan republika terlihat menonjol sisi keislaman. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Donie Kadewandana tersebut 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah terletak pada objek yang 

digunakan. Jika penelitian tersebut menggunakan media konvensional, yaitu harian 

Kompas dan Republika penelitian ini menggunakan media online yaitu Tempo.co. 

adapun persamaanya adalah dengan penggunaan teknis analisis yang sama yaitu 

dengan menggunakan metode analisis framing model Pan dan Kosicki. 

B. Perumusan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang ingin diangkat oleh peneliti adalah 

Bagaimanakah konstruksi pemberitaan reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK edisi 06 

Mei – 13 Agustus 2015 dibingkai oleh Media Online Tempo.co ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimanakah media online Tempo.co mengkonstruksi 

berita perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi ilmu 

jurnalistik dan memperkaya penjabaran teori-teori jurnalistik serta sebagai 

bahan acuan teori-teori komunikasi yang kemudian memberikan 

sumbangan dalam pengaplikasian secara praktis serta menjadi referensi 

penelitian lain mengenai analisis framing yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan menumbuhkan kesadaran umumnya pada 

masyarakat untuk mengawal media massa khususnya media online dalam 

memberikan berita yang objektif dan tidak subjektif. Yang berdasarkan pada 

fakta bukan asumsi pribadi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Massa 

Seperti yang dikatakan Severin dan Tankard, Jr.. Komunikasi massa 

itu adalah ketrampilan, seni, dan ilmu, dikaitkan dengan pendapat Devito 

bahwa komunikasi massa itu ditujukan kepada massa dengan melalui media 

massa dibandingkan dengan jenis-jenis komunikasi lainnya, maka 
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komunikasi massa mempunyai ciri-ciri khusus yang disebabkan oleh sifat-

sifat komponennya (Effendy, 2001:21). 

Ciri-ciri komunikasi massa adalah. Pertama, Komunikasi massa 

berlangsung satu arah. Ini berarti bahwa tidak ada arus balik dari komunikan 

kepada komunikator. Kedua, Komunikator pada komunikasi massa 

melembaga. Media massa sebagai saluran komunikasi massa merupakan 

lembaga, yakni suatu institusi atau organisasi. Ketiga, Pesan pada 

komunikasi massa bersifat umum. Pesan yang disebarkan melalui media 

massa bersifat umum karena ditujukan kepada umum dan mengenai 

kepentingan umum. Jadi tidak ditujukan kepada perseorangan atau kepada 

sekelompok orang tertentu. Keempat, Media komunikasi massa 

menimbulkan keserempakan. Ciri lain dari media massa adalah 

kemampuannya untuk menimbulkan keserampakan (simultaneity) pada 

pihak khalayak dalam menerima pesan yang disebarkan. Kelima, 

Komunikan komunikasi massa bersifat heterogen. Komunikasi atau 

khalayak yang merupakan kumpulan anggota masyarakat yang terlibat 

dalam proses komunikasi massa sebagai sasaran (Effendy, 2001:22-25). 

Fungsi komunikasi massa menurut Joseph R. Dominick. Pertama, 

pengawasan (surveillance), fungsi pengawasan dapat dibagi menjadi dua 

yautu pengawasan peringatan (warning or beware surveillence), 

pengawasan ini terjadi jika media menyampaikan informasi kepada kita 

mengenai ancaman. dan pengawasan instrumental (instrumental 

surveillence) ini berkaitan dengan informasi yang berguna bagi kehidupan 



15 
 

sehari-hari. Kedua, interpretasi (interpretation) media massa tidak hanya 

menyajikan fakta dan data, tetapi juga informasi beserta interpretasi 

mengenai suat peristiwa tertentu. Ketiga, hubungan (linkage) media massa 

mampu menghubungkan unsur-unsur yang terdapat didalam masyarakat 

yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh saluran perseorangan. 

Keempat, sosialisasi. Kelima, hiburan (entertaiment) (Effendy, 2001:29-

31). 

Media komunikasi yang termasuk media massa adalah radio siaran, 

dan televisi (keduanya dikenal sebagai media elektronik) surat kabar dan 

majalah (keduanya disebut dengan media cetak) serta media film. Film 

sebagai media komunikasi massa adalah film bioskop, selain yang tersebut 

diatas media komunikasi massa yang baru adalah media online atau internet. 

2. Media dan Jurnalistik Online 

Media online adalah jenis media yang paling baru, media ini dapat 

menyampaikan informasi dengan cepat, dari ujung dunia ke ujung dunia 

yang satunya, dengan menggunakan koneksi internet maka semua orang 

dapat menggunakan media online. Media online merupakan sebutan umum 

untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. 

Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, 

pers online, mail-online, dll, dengan karakteristik masing-masing sesuai 

dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya. 

Menurut Indah Suryawati (2011: 4-5) Junalistik secara etimologi 

berarti kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya jurnal (journal), 
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artinya laporan atau catatan. Sedangkan secara terminologi jurnalistik 

mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut : 

a. Jurnalistik adalah proses ‘aktifitas’ atau ‘kegiatan’ mencari, 

mengumpulkan, menyusun, mengolah/menulis, mengedit, 

menyajikan, dan menyebarluarkan berita kepada khalayak melalui 

saluran media massa. 

b. Jurnalistik adalah keahlian (expertise) atau ketrampilan (skill) 

menulis karya jurnalistik (news,vews dan feature), termasuk 

keahlian dalam pencarian berita, peliputan peristiwa (reportase), 

dan wawancara (interview). 

c. Jurnalistik adalah bagian dari ‘bidang kajian’ 

komunikasi/publistik, khususnya mengenai pembuatan dan 

penyebarluasan informasi (peristiwa, opini/pendapat, pemikiran, 

ide/gagasan) melalui media massa (cetak, elektronik, dan online). 

Jurnalistik tergolong ilmu terapan (applied science) yang sifatnya 

dinamis dan terus berkembang seiring perkembangan tekhnologi 

informasi dan komunikasi, serta dinamika itu sendiri. 

Selain tersebut diatas pengertian jurnalistik dapat diatrikan secara 

praktis adalah proses pembuatan informasi (news processing) hingga 

penyebarluasannya melalui media cetak, elektronik, maupun media online. 

Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan 

dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Situs 

berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu 
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gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh 

aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya. Content-nya 

merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara 

langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi, 

dll; dan atau yang tidak berhubungan sama sekali dengannya, misalnya 

games, chat, kuis, dll.  

Jurnalistik online adalah produk jurnalistik yang dipublikasikan 

melalui media online atau cyberspace yang karakteristiknya berbeda dari 

media massa terdahulu, baik dalam format, isi, mekanisme hingga proses 

hubungan antara pengelola media online dan penggunanya. 

Indah Suryawati menuliskan dalam bukunya jurnalistik suatu 

pengantar teori dan praktik (2011). Bahwa jurnalistik online sebagai 

jurnalisme modern memiliki karakteriktik tersendiri yaitu sebagai berikut : 

a. Bersifat real time, maksudnya fakta peristiwa atau kejadian yang 

mengandung nilai berita bisa langsung dipublikasikan pada saat 

sedang berlangsung. 

b. Bersifat interaktif, maksudnya dengan memanfaatkan hyperlink 

yang terdapat pada fasilitas web, karya-karya jurnalistik online 

dapat menyajikan informasi yang bisa langsung terhubung dengan 

sumber-sumber lain. 

c. Mampu membangun hubungan yang partisipatif. Maksudnya 

interaktivitas jurnalistik online membuka peluang kepada 

wartawan online untuk menyediakan features yang memungkinkan 
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sajiannya tersaji sesuai dengan prefensi maasing-masing pengguna 

media online (bersifat costumized) atau sesuai selera khalayak. 

d. Menyertakan unsur-unsur multimedia. Maksudnya jurnalistik 

online mampu menyajikan bentuk dan isi laporan jurnalistik yang 

lebih beragam ketimbang jurnalistik dimedia konvensional. 

e. Lebih leluasa dalam mekanisme publikasi. Pengelola media online 

dapat memublikasikan informasi kapan saja dan dimana saja 

sesering mungkin selama terhubung ke jaringan internet. 

f. Kemudahan dalam pengaksesan. Maksudnya selam terhubung 

dengan jaringan internet memungkinkan para pengguna media 

online mendapatkan perkembangan informasi dengam lebih sering 

dan terbaru. 

g. Tidak membutuhkan penyunting/redaktur seperti halnya media 

konvensional. konsekuensinya tidak ada pihak yang membantu 

masyarakat dalam menentukan informasi mana yang bisa 

dipercaya. 

h. Tidak membutuhkan organisasi resmi berikut legal formalnya 

sebagai lembaga pers; hal ini memungkinkan sekelompok orang 

membuat penerbit online dengan mudah dan biaya yang murah.  

i. Lebih mudah dibandingkan media konvensional. Maksudnya tidak 

ada biaya berlangganan, kecuali berlanggana dalam mengakses 

internet. 
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j. Bisa didokumentasikan/diarsipkan, maksudnya informasi yang 

diakses bisa disimpan dalam jaringan digital. 

Keunggulan jurnalistik online dibandingkan dengan jurnalistik 

tradisional dalam buku Online Jurnalism, Principles and Practise of News 

of The Web (Holcomb Hotheway Publisher, 2005). Pertama. Audience 

control. Jurnalistik online memungkinkan audience untuk bisa lebih leluasa 

dalam memilih berita yang ingin didapatkannya. Kedua. Nonlinearity,  

jurnalistik online memungkinkan setiap berita yang disampaikan dapat 

berdiri sendiri, sehingga audience tidak harus membaca berurutan untuk 

memahami. Ketiga. Storage and retrieval, jurnalistik online memungkinkan 

berita tersimpan dan diakses kembali dengan mudah oleh audience. 

Keempat. Unlimited Space, jurnalistik online memungkinkan jumlah berita 

yang dipublikasikan untuk audience menjadi jauh lebih lengkap ketimbang 

media lainnya. Kelima. Immadiary,  jurnalistik online memungkinkan 

informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada audience. 

Keenam, Multimedia Capability, jurnalistik online memungkinkan bagi tim 

redaksi untuk menyertakan teks, suara, gambar, video dan komponen 

lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh audience. Ketujuh, 

Interactivity, jurnalistik online memungkinkan adanya peningkatan 

partisipasi audience dalam setiap berita (Suryawati, 2011:200). 

Berikut adalah perbedaan teknis antara media online dan media 

cetak ( mewakili media konvensional ): 
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Unsur Media cetak Media online 

Pembatasan 

panjang naskah 

Biasanya panjang naskah 

telah dibatasi, misalnya 5 

hingga 7 halaman kuarto 

diketik 2 spasi 

Tidak ada pembatasan panjang 

naskah, karena halaman web 

bisa menampung naskah yang 

sepanjang apapun. Namun demi 

alasan kecepatan akses, 

keindahan desain dan alasan-

alasan teknis lainnya, perlu 

dihindarkan penulisan naskah 

yang terlalu panjang. 

 

Prosedur 

naskah 

Naskah biasanya harus 

diACC oleh redaksi 

sebelum dimuat 

Sama saja. Namun ada sejumlah 

media yang memperbolehkan 

wartawan dilapangan yang telah 

dipercaya untuk meng-upload 

sendiri tulisan-tulisan mereka. 

 

Editing 

Kalau sudah naik cetak 

(atau sudah difilmkan 

pada proses percetakan), 

tak bisa lagi diedit. 

Walaupun sudah online masih 

bisa diedit dengan leluasa tapi 

biasanya, editing hanya 

mencakup masalah-masalah 

teknis , seperti merevisi salah 

ketik dan seterusnya 

 

Tugas desainer  

atau layouter 

Tiap edisi, desainer  atau 

layouter harus bekerja 

untuk menyelesaikan 

desain pada edisi tersebut. 

Desainer dan programmer cukup 

bekerja sekali saja, yakni di awal 

pembuatan situs web. 

Selanjutnya, tugas mereka hanya 

pada masalah-masalah 

maintenance atau ketika 

perusahaaan memutuskan untuk 

mengubah desain dan 

sebagainya. Setiap kali redaksi 

meng-upload naskah, naskah itu 

akan langsung “masuk” ke 

desain secara otomatis. 

 

Jadwal terbit 

Berkala (harian, 

mingguan, bulanan, dua 

mingguan, dan 

sebagainya). 

Kapan saja bisa tidak ada jadwal 

khusus, kecuali untuk jenis-jenis 

tulisan atau rubrik tertentu. 
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Distribusi  

Walau sudah selesai 

dicetak, media tersebut 

belum bisa langsung 

dibacaoleh khalayak 

ramai sebelum melalui 

proses distribusi 

Begitu di-upload, setiap berita 

dapat langsung dibaca oleh 

semua orang diseluruh dunia 

yang memiliki akses internet. 

 

Tabel : 1.1 

(Sumber: Suryawati, 2011:122-123) 

 

3. Konstruksi Realitas Sosial  

James Carey (1975) mendefinisikan komunikasi sebagai proses 

simbolik dimana realitas diciptakan, dipelihara, diperbaiki dan diubah. 

Pendefinisian tersebut terinspirasi dari gagasan awal teori realitas yang 

dibangun oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1966, The 

Social Construction of Reality(konstruksi realitas sosial). Teori konstruksi 

sosial atas realita ini panting bagi peneliti yang ingin meneliti efek-efek 

iklan, namun teori ini juga dapat diterapkan secara luas untuk mempelajari 

bagaimana media, khususnya berita media massa, membentuk realita politik 

(Morissan, 2013:134). 

Peter L. Berger bersama Thomas Luchman banyak menulis karya 

dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realita. Tesis utama 

dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, 

dinamis, dan plural secara terus menerus. Bagi berger realitas itu tidak dapat 

dibentuk secara ilmiah tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh tuhan. Tetapi 

sebaliknya ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini 
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realitas berwajah ganda / plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi 

yang berbeda-beda atas suatu realita (Eriyanto, 2008:13). 

Proses dilektis ada 3 tahapan, Berger menyebutnya sebagai momen. 

Pertama, Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia 

ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Kedua, 

Objektivitas. Yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari 

kegiatan eksternalisasi tersebut. Ketiga, Internalisasi. Proses internalisasi 

lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif dalam kesadaran 

sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia 

sosial (Eriyanto, 2008:14-15). 

Konstruksi sosial atas realita yang dibangun secara simultan melalui 

tiga proses simultan tersebut terjadi antara individu satu dengan yang 

lainnya di dalam masyarakat. Bangunan realitas yang tercipta karena proses 

sosial tersebut adalah objektif, subjektif dan simbolis atau intersubjektif. 

Maksudnya media mengambil informasi apa yang sedang hangat 

atau dianggap penting oleh masyarakat, dan isu/informasi apa yang 

dianggap penting oleh media, kemudian diolah dan dikombinasikan 

semenarik mungkin kemudian ditayangkan kembali kepada masyarakat 

(Eriyanto, 2008:253). 

Konstruksi sosial juga bersifat dinamis, sebagai hasil dari konstruksi 

sosial maka realitas tersebut merupakan realitas subjektif dan realitas 

objektif sekaligus. Dalam realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut 

makna, interpretasi, dan hasil relasi antara inividu dengan objek. Setiap 
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individu mempunyai letar belakang sejarah pengetahuan dan lingkungan 

yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda 

pula ketika meihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya realitas itu 

juga memiliki dimensi objektif, sesuatu yang dialami bersifat eksternal, 

berada diluar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan 

angan-angan (Eriyanto, 2008:16). 

Dalam mengkonstruksikan suatu realitas, wartawan tidak hanya 

menggunakan konsepsi yang ada dalam pikirannya semata. Akan tetapi 

beberapa hal yang mendasari wartawan dalam memproduksi sebuah berita. 

Karena wartawan bukanlah agen tunggal yang menafsirkan suatu peristiwa. 

Seperti yang ditulis oleh Eriyanto (2008:254) yaitu : 

a.  Proses konstruksi itu juga melibatkan nilai sosial yang melekat 

dalam diri wartawan. Nilai-nilai sosial yang tertanam 

mempengaruhi bagaimana realitas dipahami. Ini umumnya 

dipahami bagaimana kebenaran diterima secara taken for grated 

oleh wartawan. Sebagai bagian dari lingkungan sosial, wartawan 

akan menerima nilai-nilai, kepercayaan yang ada dalam 

masyarakat. 

b. Ketika menulis dan mengkonstruksikan berita wartawan bukanlah 

berhadapan dengan publik yang kosong. Bahkan ketika pristiwa 

ditulis, dan kata mulai disusun, khalayak menjadi pertimbangan 

bagi wartawan. Hal ini karena wartawan bukan menulis untuk 

dirinya sendiri, melainkan untuk dinikmati dan dipahami oleh 
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pembaca. Melalui proses inilah nilai-nilai sosial yang dominan 

yang ada dalam masyarakat ikut mempengaruhi pemaknaan. 

c. Proses konstruksi itu juga ditentukan oleh proses produksi yang 

selalu melibatkan standar kerja, proses jurnalistik, dan standar 

profesional dari wartawan. 

Ahli Sosiologi Gaye Tuchman dalam bukunya Making News (1978) 

menyatakan bahwa berita merupakan konstruksi realitas sosial. Buku 

tersebut didasarkan pada serangkaian observasi partisipatoris  di ruang 

berita media dan wawancara pegawai pemberitaan selama sepuluh tahun. 

Tindakan membuat berita kata Tuchman, adalah tindakan menggonstruksi 

realita itu sendiri, bukan penggambaran realita (Severin, 2005:400). 

4. Konstruksi Berita Media Online 

Berita adalah konstruksi dari fakta-fakta, kejadian yang kemudian 

dipublikasikan kepada khalayak. Jokob Oetama dalam bukunya Perspektif 

Pers Indonesia menuliskan bahwa berita itu bukan fakta , tapi laporan 

tentang fakta itu sendiri. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila 

ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan atau membuatnya masuk dalam 

kesadaran publik dan dengan demikian menjadi pengetahuan publik (Barus, 

2010:26). 

Fakta yang tidak dilaporkan dan menjadi pengetahuan publik 

bukanlah sebuah berita. Untuk menemukan fakta wartawan harus mencari 

sumber berita. Sumber berita adalah siapa saja yang dinilai mempunyai 

posisi mengetahi atau berkompeten terhadap suatu fakta, peristiwa atau 
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kejadian, gagasan, serta data atau informasi yang bernilai berita (Barus, 

2010:53-54). 

Berita bukan refleksi pesan. Ia hanyalah konstruksi realitas. Dalam 

pandangan konstruksionis berita itu ibarat sebuah drama. Ia bukan 

menggambarkan realitas tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai 

pihak yang berkaitan dengan peristiwa.(Carey, 1989:21). Menurut kaum 

konstruksionis, berita adalah hasil dari konstruksi sosial dimana selalu 

melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. 

Berita tidak mungkin merupakan cerminan dan refleksi dari realitas karena 

berita yang terbentuk merupakan konstruksi atas realitas (Eriyanto, 

2008:24-25). 

Berita bersifat subjektif. Pandangan konstruksionis mempunyai 

penilaian yang berbeda dalam menilai objektivitas jurnalistik. Hasil kerja 

jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan standar yang rigid, seperti 

halnya positivis. Hal ini karena berita adalah produk dari konstruksi dan 

pemaknaan atas realitas.  Berita bersifat subjektif, opini tidak dapat 

dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan 

pertimbangan subjektif (Eriyanto, 2008:27). 

Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita yang bisa jadi 

berbeda dengan pembuat berita. Khalayak bukan dilihat sebagai subjek yang 

pasif. Ia juga subjek yang aktif dalam menafsirkan apa yang dia baca. Dalam 

bahasa Stuart Hall, makna dari suatu teks bukan terdapat dalam pesan/berita 

yang dibaca oleh pembaca. Makna selalu potensial  mempunyai banyak arti 

(polisemi) (Eriyanto, 2008:35-36). 
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Produksi berita dimulai dari rapat redaksi kemudian reporter atau 

wartawan turun kelapangan untuk mencari fakta. Tidak semua berita 

dikategorikan berita jurnalistik. Inilah yang dinamakan layak berita. Layak 

berita mengandung unsur nilai berita news value. 

Nilai berita (news value), menurut Downie JR dan Kaiser merupakan 

istilah yang tidak mudah didefinisikan, istilah ini meliputi segala sesuatu 

yang tidak mudah dikonsepsi. Ketinggian nilainya tidak mudah untuk 

dikonkretkan. Nilai berita juga menjadi tambah rumit jika dikaitkan dengan 

sulitnya membuat konsep apa yang disebut berita (Santana, 2005:37). 

Kriteria umum nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh para 

jurnalis, yakni para reporter dan editor untuk memutuskan fakta yang pantas 

dijadikan berita dan memilih mana yang lebih baik. 

Menurut Brian S Brook, dalam (Suryawati, 2011:78-80) ada sepuluh 

dimensi nilai-nilai berita yaitu sebagai berikut : 

a. Aktual (Timelines) 

Berita yang sedang atau baru saja terjadi (aktualitas waktu dan 

masalah). 

b. Keluarbiasaan (Unusualness) 

Berita adalah sesuatu yang luar biasa. 

c. Akibat (Impact) 

Berita adalah hal yang berdampak luas. 

d. Kedekatan (Proximity) 

Berita adalah sesuatu yang dekat, baik psikologis maupun 

geografis.  
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e. Informasi (Informan) 

Berita adalah inforasi. Menurut Wilbur Schramm, informasi 

adalah hal yang bisa menghilangkan ketidakpastian. 

f. Konflik (Conflict) 

Berita adalah konflik atau pertentangan. 

g. Orang penting (Public figur/ news maker) 

Berita adalah tentang orang-orang penting yang menjadi figur 

publik, sehingga apa yang dilakukannya atau apa yang terjadi 

pada dirinya menarik perhatian publik untuk tahu. 

h. Kejutan (Surprising) 

Berita adalah kejutan, yang datangnya tiba-tiba diluar dugaan, 

saat sebelumnya hampir tidak mungkin terjadi.  

i. Ketertarikan manusia (Human interest) 

Berita adalah hal yang menggetarkan hati, menggugah perasaan 

dan mengusik jiwa. 

j. Seks (Sexs) 

Berita adalah informasi seputar seks, yang terkait dengan 

perempuan. 

Cara menulis berita dalam suatu buku petunjuk manual book untuk 

staf redaksinya yaitu Associated Press Managing Editors memperkenalkan 

suatu formula yang dikenal dengan formula 5W+1H yang kemudian 

menjadi sangat terkenal didunia pengajaran praktik jurnalistik. Ada 

tuntunan selain menjawab siapa (who), mengatakan apa atau melakukan apa 
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(what), dimana (where), dan kapan (when) terjadinya; berita juga harus 

dilengkapi dengan jawaban pertanyaan seperti mengapa (why) terjadi dan 

bagaiman (how) terjadinya (Barus, 2010:81). 

Sedia Willing Barus (2010:81) menambahkan, namun kemudian, 

dalam jurnalistik modern sekalipun, formula tersebut dianggap sudah tidak 

lengkap berita seperti itu dinilai terlalu liner, lurus, atau lempeng. 

Masyarakat modern ingin mengetahui juga latar belakang kejadiannya. 

Pembaca juga menunggu ada atau tidaknya perkembangan berita dimaksud; 

bagaimana kelanjutan kejadian tersebut. artinya, diasumsikan bahwa 

pembaca kini menjadi semakin kritis sehingga mereka membutuhkan 

informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dibalik semua fakta yang 

ada. 

Demikian halnya dalam pencarian dan penulisan informasi, media 

online memiliki pemaknaan yang berbeda dalam hal deadline, editing dan 

produksi informasi/berita. Penayangan (upload) informasi dapat langsung 

dilakukan pada saat itu juga tanpa harus menunggu produksi media seperti 

di media cetak. Kecepatan penyampaian informasi lebih diutamakan karena 

inilah yang menjadi salah satu keunggulan media online. Selain itu desain 

dan visualisasi media online bisa berubah setiap saat tergantung pada 

perubahan isi yang bisa berubah-ubah karena selalu di update. Dan oleh 

karenanya ciri khas kapasitas informasinya hampir tak terbatas, maka media 

online bisa menyediakan bank data, arsip, referensi, dan sumber-sumber lain 

yang berkaitan dengan berita, maka ada fasilitas-fasilitas yang harus 
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dimunculkan di media online seperti misalnya mesin pencari (search 

engine). 

5.      Framing 

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita 

(story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara 

melihat”, terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat ini 

berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing 

adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media 

mengkonstruksikan realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 

2008:10). 

Analisis framing termasuk dalam paradigma konstruksionis. 

Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang 

natural tetapi hasil konstruksi, karena konsentrasi analisis pada paradigma 

konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas 

tersebut dikonstruksi dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto, 

2008:37). 

Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh 

media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, 

menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari 

realitas atau peristiwa. Disini media menseleksi, menghubungkan dan 

menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah disentuh 

dan diingat oleh khalayak.  
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Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif 

atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu 

dalam menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan, dan hendak dibawa berita tersebut. Frame adalah prinsip dari 

seleksi, penekanan, dan presentasi dari realitas (Eriyanto, 2008:68). 

Analisis framing menurut Mc. Cauley dan Frederik seperti yang 

dikutib Sudibyo (1999:38), analiss framing lebih berprefensi untuk 

menganalisis muatan-muatan tekstual yang bersifat laten. Lebih lanjut, 

analisis framing merupakan tradisi baru dalam ranah studi komunikasi yang 

menonjolkan pendekatan multidisiplioner dalam menganalisis pesan-pesan 

tertulis maupun lisan. 

Dalam praktiknya, analisis framing juga memungkinkan 

disertakanya konsep-konsep sosiologis, politik dan kultural untuk 

menganalisis fenomena-fenomena komunikasi, sehingga suatu fenomena 

dapat benar-benar dipahami dan diapresiasi berdasarkan konteks sosiologis, 

politik atau kultural yang melingkupinya (Sudibyo, 1999:23). 

Ada dua aspek dalam framing. Pertama, memilih fakta atau realitas. 

Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak mungkin 

melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini terkandung dua 

kemungkinan; apa yang dipilih (included) dan apa yang dibuang (exluded). 

Kedua, menulis fakta. Elemen menulis fakta berhubungan dengan 
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penonjolan realitas.pemakaian kata kalimat atau foto itu merupakan 

implikasi dari memilih aspek tertentu dari realitas (Eriyanto, 2008:256). 

Dalam buku Eriyanto yang berjudul “Analisis Framing konstruksi 

ideologi dan politik media” (2008). Ada empat macam model dalam analisis 

framing, model tersebut menyajikan beragam cara dan pendekatan.  

Keempat model tersebut adalah : 

a. Model Pendekatan Murray Edelman  

Menurut Edelman, apa yang kita ketahui tentang realitas atau 

tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan 

mengkonstruksikan/menasfsirkan realitas. 

Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi : 

pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang 

tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas 

dipahami. Kategosrisasi dalam pandangan Edelman, merupakan 

abstraksi dan fugsi dari pikiran. 

Kategorisasi itu merupakan kekuatan yang besar dalam 

mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik. Dalam mempengaruhi 

kesadaran publik, kategorisasi lebih halus dibandingkan dengan 

propaganda. Karena kategorisasi lebih menyentuh, lebih substil, dan 

lebih mengena alam bawah sadar. Khalayak tidak sadar alam 

pikirannya dan kesadarannya telah didikte dalam sudut pandang atau 

perspektif tertentu, pola pikir tertnetu sehingga tidak berfikir pada 

dimensi lain. 
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Salah satu gagasan utama dari Edelman adalah dapat 

mengarahkan pendangan khalayak akan suatu isu dan membentuk 

pengertian mereka akan isu, pandangan atas peristiwa, karenanya 

hanya dibatasi denga perdebatan yang telah ditentukan dalam 

kategorisasi tersebut. Karena itu, dalam melihat suatu peristiwa, 

elemen penting adalah bagaimana orang membuat kategorisasi atas 

suatu peristiwa. 

Salah satu aspek ketegorisasi penting dalam pemberitaan adalah 

rubrikasi. Bagaimana suatu peristiwa (dan berita) dikategorisasikan 

dalam rubrik-rubrik tertentu. Rubrikasi ini haruslah dipahami tidak 

semata-mata sebagai persoalan teknis atau prosedur standar 

pembuatan berita. Ia haruslah dipahami sebagai bagian dari 

bagaimana fakta diklasifikasikan dalam ketegori tertentu. Rubrikasi 

ini menentukan bagaimana fakta dan fenomena harus dijelaskan. 

Dalam pandangan Edelman, kategorisasi berhubungan dengan 

ideologi. Bagimana realitas diklasifikasikan dan dikategorisasikan, 

diantaranya ditandai dengan kategorisasi tersebut dilakukan. Edelman 

yakin, khalayak hidup dalam dunia citra. Bahasa polotik yang dipakai 

dan dikomunikasikan kepada khalayak lewat media mempengaruhi 

pandangan khalayak dalam memandang  realitas. 

b. Model Pendekatan Robert N. Entman 

Konsep framing, oleh Entman, digunakan untuk menggambarkan 

proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh 
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media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain.  

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar; seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.  

Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih 

bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. 

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu 

pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang 

ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita 

tersebut. dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk 

pada pemberian definisi , penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi 

dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu 

terhadap peristiwa yang diwacanakan. 

Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental 

yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai kerakteristik 

dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang 

dipakai untuk membangun pengertian menganai peristiwa. Frame 

berita dibentuk daru kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra, yang 

ada dalam narasi berita. Frame dalam pemahaman Entman, bukan 

hanya sebuah metode analisis teks, melainkan lebih jauh adalah teori. 
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c. Model Pendekatan William A. Gamson 

Gagasan Gamson terutama menghubungkan wacana media disatu 

sisi dengan pendapat umun disisi lain. Dalam pandangan Gamson, 

wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan 

mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau 

peristiwa. Wacana media adalah salah satu bagian dari wacana publik. 

Media, dalam perspektif ini, memainkan peranan dan fungsi yang 

kompleks. Media adalah bagian dari proses produksi budaya.  

Frame merujuk pada skema pemahaman individu sehingga 

sesorang dapat menempatkan, mempersepsi, mengidentifikasi, dan 

memberi label peristiwa dalam pemahaman tertentu. dalam suatu 

peristiwa, frame berperan dalam mengorganisasi pengalaman dan 

petunjuk indakan, baik secara individu maupun kolektif. Dalam 

pemahaman ini, frame tentu saja berperan dan menjadi aspek yang 

menentukan dalam partisipasi gerakan sosial. Elit membingkai 

peristiwa sedemikian rupa sehingga khalayak mempunyai perasaan 

yang sama. 

Menurut Gamson, dalam gerakan sosial paling tidak 

membutuhkan tiga frame/bingkai. Pertama, Aggregate frame. Proses 

pendefinisian isu sebagai masalah sosial. Kedua, Consensus frame. 

Proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya 

dapat diselesaikan oleh tindakan kolektif. Ketiga, collective action 

frame. Proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa 
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dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektif apa yang harus 

dilakukan. 

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral ini diterjemahkan 

dalam teks berita. Pertama, framing device (perangkat framing). 

Perangkat ini berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral 

atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita. Perangka framing ini 

ditandai dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, dan 

metafora tertentu. Kedua, reasoning device (perangkat penalaran). 

Perangkat penalaran berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari 

teks berita yang merujuk pada gagasan tertentu. 

d. Model Pendekatan Zhodang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Analisis framing dilihat sebagai wacana publik tentang suatu isu 

atau kejadian dikonstruksiksn dan dinegosiasikan. Framing 

didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, 

menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak 

lebih tertuju pada pesan tersebut. 

Wartawan bukanlah agen tunggal yang menafsirkan peristiwa 

sebab paling tidak ada tiga pihak yang saling berhubungan; wartawan, 

sumber, dan khalayak. Setiap pihak menafsirkan dan mengonstruksi 

realitas, dengan penafsiran sendiri dan berusaha agar penafsirannya 

paling dominan dan menonjol. Dalam mengonstruksi suatu realitas, 

wartawan tidak hanya menggunakan konsepsi yang ada dalam 

pikirannya semata.  Pertama, proses konstruksi itu juga melibatkan 
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nilai sosial yang melekat dalam diri wartawan. Kedua, ketika menulis 

dan mengonstruksikan berita wartawan bukanlah berhadapan dengan 

publik yang kosong. Ketiga, proses konstruksi itu juga ditentukan oleh 

proses produksi yang selalu melibatkan standar kerja, profesi 

jurnalistik, dan standar profesional wartawan. 

Dalam pendekatan ini framing dibagi kedalam empat struktur 

besar. Pertama, struktur sintaksis. Sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun peristiwa (pernyataan, opini, 

kutupan, pengamatan atas peristiwa) kedalam bentuk susunan berita. 

Kedua, struktur skrip. Skrip berhubungan dengan bagaimana 

wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa ke dalam bentuk 

berita. Ketiga, strukur tematik. Tematik berhubungan dengan 

bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa 

kedalam proporsi, kalimat atau hubungan atar kalimat yang 

membentuk teks secara keseluruhan. Keempat, struktur retoris. 

Retoris berhubungan dengan bagaiana wartawan menekankan arti 

terentu ke dalam berita. 

Peneliti menggunakan teknik analisis framing model perangkat 

framing dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena model ini 

dianggap paling tepat untuk menganalisis teks berita pada media online. 

Model tersebut secara lebih lanjut akan dijabarkan pada metodologi 

penelitian. 
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F. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjabaran yang telah  tersusun diatas, maka kerangka 

pemikiran dari penilitian ini dapat digambarkan dalam diagram alir sebagai 

berikut : 
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STRUKTUR TEMATIK 

Cara wartawan menulis 

fakta  

 

STRUKTUR SKRIP 

Cara wartawan mengisahkan 

fakta  

 

Situs Berita Tempo.co 

Berita perombakan atau reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK 

di Media Online edisi 06 Mei – 13 Agustus 2015 

Analisis framing model Zhongdhang 

Pan dan Gerald M. Kosicki 

Konstruksi berita 

Gambar 3.1 

(Sumber : Olahan Peneliti) 

Media Massa 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan diskriptif kualitatif, dimana pelaksanaannya peneliti 

mendiskripsikan data dengan kata, kalimat dan gambar tanpa melakukan 

penghitungan dengan angka dari data-data yang diambil. 

Penelitian diskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. 

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2005:24). Bogdan dan Taylor 

mendeskripsikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 1995:3). 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data yang digunakan peneliti merupakan data teks dari 

portal berita Tempo.co mengenai berita perombakan atau reshuffle 

Kabinet Kerja Jokowi-JK edisi 06 Mei – 13 Agustus 2015. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data skunder yang digunakan peneliti yaitu dengan 

mencari referensi berupa literatur, tulisan lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini serta artikel dari situs berita lain untuk mendukung data 

asumsi yang diteliti dari data primer. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi 

untuk menunjukan realitas yang ada serta menunjukan teks dan data yang 

sudah ada sebelumnya dan tidak ada interfensi dari peneliti. 

Penelitian menggunakan teknik penggumpulan data dokumentasi, 

dimana peneliti meneliti teks dari artikel-artikel berita di media online 

Tempo.co pada 06 Mei – 13 Agustus 2015. 

4. Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah teks dari artikel-artikel berita 

yang termuat diportal berita Tempo.co mulai dari hari Rabu 06 Mei 2015 

ketika isu reshuflle menteri muncul dimedia masa sampai pada tanggal 13 

Agustus 2015 saat setelah menteri hasil reshuflle dilantik. Karena 

pembantukan kabinet kerja merupakan hak prerogatif presiden serta 

merupakan komitmen presiden Jokowi untuk membuat susunan kabinet 

yang kompeten, bekerja dengan baik, serta dapat menjawab tuntutan publik, 

maka frame berita yang diteliti lebih dispesifikasikan yaitu mengenai 

bagaimana Tempo.co Mengkonstruksikan pernyataan serta tindakan 

Presiden Joko Widodo mengenai isu perombakan kabinet sampai dengan 

satu hari setelah pelantikan menteri hasil reshuffle. Artikel berita mengenai 

hal tersebut terdapat 11 artikel berita yaitu sebagai berikut : 

a. Reshuffle, Presiden Jokowi Belum Ambil Keputusan  

b. Soal Reshuffle, Jokowi Diduga Ditekan Partai Politik  

c. Jokowi Tawari Posisi 7 Menteri ke Golkar Kubu Ical?    
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d. Ditanya Reshuffle Lagi, Jokowi Hanya Jawab Singkat    

e. Ponten Merah, Kuning, Hijau Jokowi untuk Kinerja Menteri 

f. Heboh Reshuffle Kabinet, Jokowi: Jangan Ganggu, Jangan Gaduh   

g. Jokowi Sudah Ngebet Lantik Menteri Ekonomi Baru  

h. RESHUFFLE KABINET: Jokowi Geram, Menteri Ini Terancam 

Digusur 

i. Jokowi: Urusan Ekonomi Lebih Penting dari Reshuffle 

j. RESHUFFLE KABINET: Jokowi Lantik 6 Menteri, Siapa 

Tergusur? 

k. RESHUFFLE KABINET: Soal Ini Jokowi Kalahkan Gus Dur & 

SBY!  

5. Validitas Data 

Untuk mengetahui keabsahan dari penelitian tersebut peneliti 

menggunakan uji keabsahan trianggulasi. Uji keabsahan trianggulasi ini 

dilakukan karena dalam penelitian kualitatif, untuk menguji keabsahan 

informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Begitu pula 

materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran alat sehingga subtansi 

kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. Oleh karena itu sesuatu 

dianggap benar apabila kebenaran itu mewakili kebenaran orang banyak 

atau kebearan stakeholder (Bugin, 2008:205). 

Teknik trianggulasi yang digunakan yaitu trianggulasi data atau sumber 

yaitu dengan menggunakan berbagai sumber informasi untuk menganalisis 

data. 
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6. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menganalisis data teks berita mengenai perombakan 

atau reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK di Media Online Tempo.co edisi 06 

Mei – 13 Agustus 2015 dengan menggunakan analisis framing model Pan 

dan Kosicki, menerut keduanya analisis framing dilihat sebagaimana 

wacana publik tentang suatu isu atau kebijakan di konstruksikan dan 

dinegosiasikan. 

Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih 

menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga 

khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut.  Menurut Pan dan Kosicki, ada 

dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi 

psikologis. Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana 

seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing berkaitan dengan 

struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah 

informasi dan dirujukan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis, 

kalau pandangan psikologis lebih melihat pada proses internal seseorang, 

bagaimana individu secara kognitif menafsirkan suatu peristiwa dalam cara 

pandang tertentu, maka pandanagn sosiologis lebih melihat pada bagaimana 

konstruksi sosial atas realitas. Frame disini dipahami sebagai proses 

bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan 

manafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di 

luar dirinya. Frame disini berfungsi membantu realitas menjadi 
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teridentifikasi, dipahami, dan dapat dimengerti kerenan sudah dilabeli 

dengan label (Eriyanto, 2008:252-253). 

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai pusat organisasi ide. Frame ini adalah suatu ide yang 

dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti 

kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) 

kedalam teks secara keseluruhan (Eriyanto, 2008:255). 

Dalam pendekatan ini, perangkat framing dapat dibagi kedalam 

empat struktur besar. Pendekatan itu digambarkan dalam bentuk tabel 

skema sebagai berikut : 

STRUKTUR PERANGKAT FRAMING UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan sumber, 

pernyataan penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2. Kelengkapan berita 5W+1H 

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 

 

 

Sintaksis, sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) 

kedalam bentuk susunan berita. Dalam pengertian umum, sintaksis adalah 

Tabel 2.1 

(Sumber: Eriyanto, 2008:257) 
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susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis 

menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita (headline, lead, latar   

informasi, sumber, penutup) dalam satu kesatuan teks berita secara 

keseluruhan. Bagian itu tersusun dalam bentuk yang tetap dan teratur 

sehingga membentuk skema yang menjadi pedoman bagaimana fakta 

hendak tersusun (Eriyanto, 2008:257). 

Headline  merupakan aspek sintaksis dari wacana berita dengan 

tingkat kemenonjolan yang tinggi yang menunjukkan kecenderungan berita. 

Headline mempunyai fungsi framing yang sangat kuat. Menurut Keny 

Goshorn dan Oscar H. Gandy (1995:144-145)  headline mempengaruhi 

bagaimana kisah dimengerti untuk kemudian digunakan dalam membuat 

pengertian isu dan peristiwa sebagaimana mereka beberkan. Headline 

digunakan untuk menunjuk bagaimana wartawan mengkonstruksi suatu isu, 

seringkali dengan menekankan makna tertentu lewat pemakaian tanda tanya 

untuk menunjukkan sebuah perubahan dan tanda kutip untuk menunjukkan 

adanya perbedaan.  

Lead adalah perangkat sintaksis lain yang sering digunakan. Lead 

yang baik umumnya memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan 

perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. 

Latar informasi, latar merupakan bagian berita yang dapat 

mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan. Seorang wartawan 

ketika menulis berita biasanya mengemukan latar belakang atas peristiwa 

yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan kearah mana khalayak hendak 
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dibawa. Latar umumnya ditampilkan diawal sebelum pendapat wartawan 

muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat 

wartawan sangat beralasan. Karena itu, membentu menyelidiki bagaimana 

seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa (Eriyanto, 2008:258). 

Kutipan sumber, pengutipan sumber berita dalam penulisan berita 

dimaksudkan untuk membangun objektivitas, prinsip keseimbangan dan 

tidak memihak. Ia juga merupakan bagian berita yang menekankan bahwa 

apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, 

melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu (Eriyanto, 

2008:259). 

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Struktur ini melihat 

bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan 

dalam mengemas peristiwa kedalam bentuk berita. Bentuk umum dari 

struktur skrip ini adalah pola 5W+1H (who, what, when, where, why dan  

how). Menulis berita dapat disamakan, dalam taraf tertentu, dengan seorang 

yang menulis novel atau kisah fiksi lain. Perbedaannya bukan terletak dari 

cara bercerita, melainkan fakta yang dihadapi. Peristiwa diramu dengan 

mengaduk unsur emosi, menampilkan sebuah peristiwa tampak sebagai 

sebuah kisah dengan awal, adegan, klimaks, dan akhir. (Eriyanto, 2008:260) 

Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam proporsi, kalimat 

atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam 
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bentuk yang lebih kecil. Bagi Pan dan Kosicki, berita mirip sebuah 

pengujian hipotesis; peristiwa yang diliput sumber yang dikutip, dan 

pernyataan yang diungkapkan. Semua perangkat itu digunakan untuk 

membuat dukungan yang logis bagi hipotesis yang dibuat. 

Koherensi, dalam menulis sebuah berita watawan mempunyai tema 

tertentu atas suatu peristiwa. Ada beberapa elemen yang dapat diamati dari 

perangkat tematik ini. Diantaranya adalah koherensi; pertalian atau jalinan 

antarkata, proporsi atau kalimat. Ada beberapa macam koherensi. Pertama,  

koherensi sebab akibat. Proporsi atau kalimat satu dipandang akibat atau 

sebab dari proporsi lain. Kedua, koherensi penjelas. Proporsi atau kalimat 

satu dilihat sebagai penjelas proporsi atau kalimat lain. Ketiga, koherensi 

pembeda. Proporsi atau kalimat satu dipandang kebalikan atau lawan dari 

proporsi atau kalimat lain (Eriyanto, 2008: 262-263). 

Retoris. Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan 

gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang 

ingin ditonjolkan oleh wartawan.  Wartawan menggunakan perangkat 

retoris untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu 

dan meningkatkan gambaran yang diinginkan drai suatu berita. Struktur 

retoris dari wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa 

yang disampaikan tersebut adalah suatu kebenaran (Eriyanto, 2008: 264). 

Leksikon, pemilihan atau pemakaian kata-kata tertentu untuk 

menandai atu menggambarkan peristiwa. Suatu fakta umumnya terdiri dari 

beberapa kata yang merujuk pada fakta, pilihan kata yang dipakai tidak 

semata-mata hanya kerena kebetulan, tetapi juga secara ideologis 
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menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang terhadap fakta/realitas. 

Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. 

Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. 

(Eriyanto, 2008:265) 

Grafis. Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat 

bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Pemakaian huruf 

tebal huruf miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukran 

lebih besar. Termasuk didalamnya adalah pemakaian caption, raster, grafik, 

gambar, tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan. Bagian-bagian 

yang ditonjolkan ini menekankan kepada khalayak pentingnya bagian 

tersebut. Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang dianggap penting 

oleh komunikator, dimana ia mengginginkan khalayak menaruh perhatian 

lebih pada bagian tersebut. 

Elemen grafis itu juga muncul dalam bentuk foto, gambar, dan tabel 

untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang tidak ingin 

ditonjolkan. Misalnya ingin menonjolkan keberhasilan suatu progaram 

dengan jalan menampilkan tabel keberhasilan yang telah dicapai. Bentuk 

ekspresi lain adalah menampilkan huruf yang berbeda dibandingkan huruf 

yang lain (misalnya dengan cetak tebal, huruf miring, huruf besar, 

pemberian warna, foto, atau efek lain). Elemen grafik memberi efek 

kognitif, ia mengontrol perhatian dan ketertarikan secara intensif dan 

menunjukkan apakah suatu informasi itu dianggap penting dan menarik 

sehingga harus dipusatkan/difokuskan. 

 


