
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun 

penelitian ini. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi 

dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh 

peneliti sebelumnya. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi 

peneliti dan memudahkan peneliti dalam membuat penelitian ini. 

 

a. Citra Calon Presiden Dan Wakil Presiden Jokowi Dengan Jusuf Kalla Dalam 

Pemberitaan Di Media Online (Analisis Framing Pada Website Berita Online 

Viva.Co.Id Dan Metrotvnews.Com Tanggal 29 Juni – 5 Juli 2014) 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Sigit Rahmawan mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas lampung yang telah di selesaikan pada tahun 2015. Penelitian ini 

berifat deskriptif dan menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan metode 

Analisis Framing Model William Gamson dan Andre Modigliani. Menggunakan 

analisis teks framing Gamson dan Modigliani pada website berita metrotvnews.com 

dan viva.co.id, dalam penelitian ini website berita metrotvnews.com dalam 

pemberitaan pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla cenderung lebih menonjolkan citra 
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Joko Widodo dan Jusuf Kalla dibanding pasangan Prabowo Subianto dan Hata 

Rajasa, sedangkan viva.co.id cendrung lebih menjelek-jelekan citra pasangan Joko 

Widodo dan Jusuf Kalla. Penelitian ini hampir memiliki kemiripan dengan penelitian 

yang akan saya lakukan dari keterkaitan citra. 

 

Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan penelitian Sigit adalah, jika 

penelitian Sigit memfokuskan pada citra tokoh Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

sebelum menjadi Presiden sedangkan penelitian saya hanya Joko Widodo saja. 

Sigit menggunakn media online Viva.co.id dan Metrotvnews.com sedangkan saya 

Detikcom dan Metrotvnews.com. Metode analisis framing yang digunakan 

berbeda, Sigit menggunakan model Gamson dan Modiglianie sedangkan saya 

menggunakan model Robert N. Entman. 

 

b. Konstruksi Pemberitaan Peristiwa Politik Pada Media Massa (Analisis 

Framing Pemberitaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Pada SKH kompas dan 

Media Indonesia) 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Metasari mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Lampung. Yang telah diselesaikan pada tahun 2010 dengan 

menggunakan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode Analisis 

Framing Model Pan dan Kosicki. Konstruksi realitas yang dibuat SKH Kompas 

dan Media Indonesia atas peristiwa politik (Pemilihan Ketua Umum DPP Partai 

Golkar) yaitu kedua media tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dasar yaitu 

mendukung pencalonan Surya Paloh, Kompas melihat dari sudut pandang 
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ideologis Meski keduanya mendukung kandidat yang sama, perbedaan sudut 

pandang (yang juga dipengaruhi oleh agenda setting media) . 

 

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini adalah pada penelitian 

Metasari menggunakan media SKH Kompas dan Media Indonesia, sedangkan 

penelitain saya menggunakan media Metrotvnews.com dan Detikcom. 

Penelitian Metasari menggunakan framing model Pan dan Kosicki sedangkan 

penelitian saya menggunakan model Etnman. 

 

c. Pembingkaian Media Online Terhadap Penurunan Popularitas Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Anna Oktavia mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Universitas Indonesia. Penelitian ini diselesaikan pada tahun 2012 dengan 

menggunakan metode kualitatif. Sedangkan metode  analisisnya menggunakan 

metode Analisis Framing Robert Entman. Dalam berita mengenai penurunan 

popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat kebijakanya 

melakukan resufle cabinet. Pada penelitian ini pembingkain terlihat bahwa 

media memiliki peran dalam mengontrol kinerja pemerintah. Dari hasil 

analisis penelitian ini pembingkaian media terhadap pemberitaan sershuffle 

kabinet, menggambarkan bahwa gaya kepemimpinan SBY dipengaruhi oleh 

karakter budaya yang melekat padanya. 

 

Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian ini adalah pada 

penelitian Anna Octavia lebih memfokuskan pada penurunan popularitas 

SBY, sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan pada pemberitan BBM. 
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Penelitian kami juga memiliki perbedaan pada objek yang dianalasis. Manfaat 

penlitian ini bagi penulis adalah sebagai salah satu acuan  bagaimana cara 

menganalisis berita karena memiliki kesamaan topik. 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

1 

 

Penulis 
Sigit Rahmawan Ilmu Komunikasi Uiversitas 

Lampung 2015 

Judul Penelitian 

Citra Calon Presiden Dan Wakil Presiden Jokowi 

Dengan Jusuf Kalla Dalam Pemberitaan Di 

Media Online (Analisis Framing Pada Website 

Berita Online Viva.Co.Id Dan Metrotvnews.Com 

Tanggal 29 Juni – 5 Juli 2014) 

Metode Penelitian 
Deskriptif Kualitatif analisis Framing Model 

Gamson dan Andre Modigliani 

Hasil Penelitian 

Terdahulu 

Pemberitaan yang terdapat pada 

metrotvnews.com terhadap pasangan Jokowi 

dan Jusuf Kalla cenderung lebih menampilkan 

citra dari kepemimpinan sipil Jokowi dan Jusuf 

Kalla sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. 

Terbukti dengan adanya tema-tema berita yang 

diangkat oleh metrotvnews.com sedangkan 

vivanews.com mengarahkan persepsi khalayak 

bahwa pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla adalah 

pasangan yang memiliki banyak masalah yang 

ditinggalkan pada kepemimpinannya sebelumnya, 

dan menandakan bahwa pasangan ini kurang bisa 

bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang 

dimilkinya. 

Perbedaan Dengan 

Penelitan Terdahulu 

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian 

Sigit adalah, jika penelitian Sigit memfokuskan 

pada citra tokoh Joko Widodo dan Jusuf Kalla 

sebelum menjadi Presiden sedangkan penelitian 

saya hanya Joko Widodo saja. Sigit 

menggunakn media online Viva.co.id dan 

Metrotvnews.com sedangkan saya Detikcom 

dan Metrotvnews.com. Metode analisis framing 

yang digunakan berbeda, Sigit menggunakan 

model Gamson dan Modiglianie sedangkan saya 

menggunakan model Robert N. Entman. 

2 

Penulis 
Metasari mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas 

Lampung 2010 

Judul Penelitian 

Konstruksi Pemberitaan Peristiwa Politik Pada 

Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan 

Ketua Umum DPP Partai Golkar Pada SKH 

kompas dan Media Indonesia 
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Metode Penelitian 
Deskriptif Kualitatif Analisis Framing Model 
Model Pan dan Kosicki 

Hasil Penelitian 

Terdahulu 

Konstruksi Realitas yang dibuat SKH Kompas 

dan Media Indonesia atas peristiwa politik ( 

Pemilihan DPP Partai Golkar) yaitu kedua 

media tersebut pada dasarnya memiliki 

persamaan dasar yaitu mendukung pencalonan 

Surya Paloh, Melihat dari sudut pandang 

idiologis meski kedua kandidat yang sama, 

perbedaan sudut pandang (yang juga 

dipengaruhi oleh agenda setting media). 

Perbedaan Dengan 

Penelitan Terdahulu 

Perbedaan antara penelitian saya dengan 

penelitian ini menggunakan media yang 

berbeda, pada penelitian Metasari menggunakan 

media SKH Kompas dan Media Indonesia, 

sedangkan penelitian saya menggunakan media 

Metrotvnews.com dan Detikcom untuk diteliti. 

Penelitian Metasari dan penelitian saya 

menggunakan perangkat framing yang berbeda, 

Metasari menggunakan framing model Pan dan 

Kosicki sedangkan penelitian saya 

menggunakan model Etnman. 

3 

Penulis 
Anna Oktavia mahasiswi Ilmu Komunikasi 

Universitas Indonesia 

Judul Penelitian 

Pembingkaian Media Online Terhadap 

Penurunan Popularitas Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono 

Metode Penelitian 
Deskriptif Kualitatif analisis Framing Model 

Robert Entman 

Hasil Penelitian 

Terdahulu 

Dalam berita mengenai penurunan popularitas 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat 

kebijakanya melakukan resufle cabinet. Pada 

penelitian ini pembingkain terlihat bahwa media 

memiliki peran dalam mengontrol kinerja 

pemerintah. Dari hasil analisis penelitian ini 

pembingkaian media terhadap pemberitaan 

sershuffle kabinet, menggambarkan bahwa gaya 

kepemimpinan SBY dipengaruhi oleh karakter 

budaya yang melekat padanya. 

Perbedaan Dengan 

Penelitan Terdahulu 

Perbedaan antara penelitian penulis dengan 

penelitian ini adalah pada penelitian Anna Octavia 

lebih memfokuskan pada penurunan popularitas 

SBY, sedangkan penelitian saya lebih memfokuskan 

pada pemberitan BBM. Penelitian kami juga 

memiliki perbedaan pada objek yang di analasis. 

Kontribusi Penelitian 

Terdahulu 

Manfaat penlitian ini bagi penulis adalah sebagai 

salah satu acuan  bagaimana cara menganalisis berita 

karena memiliki kesamaan perangkat framing yang 

dapat membantu penulis dalam menganalisis berita 
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dengan menggunakan metode analisis framing 

Robert Entman. 

 

2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Media Online 

 

 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan 

secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan heterogen. Media massa 

hampir selalu berada dalam impitan dua kepentingan. Kepentingan pertama, 

bisnis, kepentingan kedua idealisme. Di tengah dua kepentingan itu sangat sulit 

bagi konsumen pers mengharap sajian media massa yang tidak berpihak. Sajian 

pers Indonesia pun tidak terlepas dari kapitalisme media di satu sisi dan euforia 

publik di sisi lain. Euforia publik dan kapitalisme media itu dibentuk oleh terpaan 

globalisasi dan hedonisme, yang mengakibatkan kesenjangan komunikasi antara 

pengelola lembaga media, dengan berbagai pemangku kepentingannya (Ali dalam 

library.um.ac.id, 2010).  

 

Media pada dasarnya adalah sebuah perantara yang memiliki tujuan sebagai 

penyampai pesan dari komunikator kepada komunikan. Posisi media tidak lagi 

bebas dalam menilai karena pasti selalu bermuatan ideologis. Media dapat 

menjual pesan-pesan, gagasan maupun kepribadian sekaligus pandangan tertentu 

terkait dengan ideologi yang dianut ataupun keinginan pemilik media. 

Kepemilikan media mempunyai arti penting untuk melihat peran, ideologi, konten 

media dan efek yang ditimbulkan media kepada masyarakat. Menurut Giddens, 

sebagaimana dikutip Werner A. Meier, para pemiliki media merupakan pihak 

yang kuat yang belum dapat “ditundukkan” dalam demokrasi. Golding dan 
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Murdock melihat adanya hubungan erat antara pemilik media dengan kontrol 

media sebagai sebuah hubungan tidak langsung. Ecep S. Yasa mengatakan bahwa 

pemilik media dapat mempengaruhi independensi media yang dimiliki.  

 

Media online adalah 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. Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan 

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

portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang 

memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi 

online dan berita didalamnya. Contennya merupakan perpaduan layanan interaktif 

yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian 

artikel, forum diskusi, dan masih banyak lagi. Atau yang tidak berhubungan sama 

sekali dengannya, misalnya games, chat, kuis, dan sebagainya. (Tajir dalam 

M.Darul, 2014) Berbeda dengan media tradisional, media online memiliki 

keuntungan, sebagai berikut (Rahardian dalam Scribid, 2011): 

 

1. Audience Kontrol. Publik menjadi lebih leluasa dalam memilih berita yang 

diinginkannya. Publik (audience) memiliki kesempatan untuk berperan aktif 

dalam produksi berita. 

2. Nonlienarity, yang memungkinkan jurnalis lebih fleksibel dalam menyajikan 

berita, juga memudahkan publik untuk memilih informasi yang diinginkannya. 

3. Storage and retrieval, dimana berita-berita di media online, akan selalu 

tersimpan sehingga mudah untuk diakses kembali oleh publik. 
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4. Unlimited space, memungkinkan untuk memuat jumlah berita yang 

disampaikan menjadi panjang sehingga menjadi lebih lengkap. 

5. Immadiacy, dimana berita disampaikan secara cepat melebihi kecepatan media 

tradisional dan langsung kepada publik. 

6. Multimedia capability, yang mendukung kinerja redaksi dalam menyertakan 

teks, suara, gambar, video dan komponen lain dalam berita secara bersamaan. 

7. Interactivity (timbal-balik), yang memungkinkan adanya peningkatan 

partisipasi publik dalam pemberitaan secara langsung. 

 

Saat ini kejayaan surat kabar dan media lain berbasis kertas semakin tergeser oleh 

keberadaan media online berbasis internet. Dan terbukti, kini internet telah 

merubah industri konvensional, menjadi industri berbasis digital. Salah satunya 

industri media massa. Hingga saat ini, media massa tetap diyakini sebagai alat 

paling ampuh dalam mempengaruhi opini publik. saat ini ekspansi media massa 

konvensional menuju media online berbasiskan internet semakin marak. Sebagian 

orang masih setia dengan membaca koran, majalah, atau tabloid dan sebagian 

sudah beralih ke media online.  

 

Seperti pada media konvensional media online juga memiliki jurnalistik, yaitu 

jurnalistik online. Jurnalistik Online (Online Journalism) adalah pelaporan fakta 

yang diproduksi dan disebarkan melalui internet. Dulu, jurnalistik hanya berlaku 

di suratkabar seperti koran, majalah, radio, televisi, dan film "The Big Five of 

Mass Media" (Lima Besar Media Massa). Kini, jurnalistik juga berlaku di internet 

atau media online sehingga melahirkan "ilmu baru" bernama jurnalistik online 

(online journalism). Istilah lainnya:  
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1. Internet Journalism (jurnalistik internet),  

2. Website Journalism (jurnalistrik webiste),  

3. Digital Journalism (jurnalistik digital) 

4. Daring Journalism Headline Journalism (jurnalistik judul).  

 

Perkembangan jurnalistik Online saat ini memunculkan "jurnalistik baru" yang 

masih dalam lingkup jurnalistik online, yaitu mobile journalism, yaitu aktivitas 

jurnalistik melalui mobile device, smatrphone, tablet computer, dan masih banyak 

lagi. Adanya mobile Journalism semakin mempercepat proses penulisan dan 

penyebarluasan berita. Wartawan bisa melaporkan peristiwa (menulis berita) 

kapan dan di mana saja, bahkan saat sebuah peristiwa sedang berlangsung. Saat 

ini Jurnalistik Online sudah merambah ke lingkungan masyarakat (citizen 

journalism) dengan memanfaatkan blog atau media sosial. Kini, setiap orang bisa 

menjadi wartawan, dalam pengertian meliput peristiwa dan melaporkannya 

melalui internet. (M. Romli dalam academia.edu, hal. 1-2).  

 

Adanya jurnalistik online, kini publik tidak lagi hanya tergantung pada media-

media konvensional untuk mengikuti perkembangan dunia. Berbagai data 

menunjukkan, pengguna internet dari waktu ke waktu terus tumbuh. Publik 

semakin menjadikan media online sebagai rujukan utama ketika mereka 

membutuhkan informasi apa pun. “Budaya Internet” kian kuat di kalangan 

masyarakat berkat kehadiran situs-situs “mesin pencari” (search engine) seperti 

Google, Yahoo, Bing , dan Ask. Dengan hanya mengetikkan kata kunci di situs 

mesin pencari itu, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet yang 

mudah atas bermacam-macam informasi.  
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2.2.2 Framing 

 

 

Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat 

mengungkap rahasia dibalik sebuah perbedaaan bahkan pertentangan media dalam 

mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana 

realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian realitas sosial dipahami, 

dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Elemen-elemen 

tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik, melainkan menandakan 

bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Dengan menggunakan analisis 

framing akan dapat diketahui siapa menendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana 

kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa 

dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas. (Nugroho dalam 

Sinaukkomunikasi, 2011) 

 

Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis 

framing merupakan suatu seni-kreativitas yang memiliki kebebasan dalam 

menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. Ada dua 

esensi utama dari analisis framing yaitu, Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. 

Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. 

Kedua, bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, 

kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. (Nugroho dalam 

Sinaukkomunikasi, 2011) 

 

Analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, 

khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai framing, pertama 

kali dilontarkan oleh Beterson pada tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai 
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struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan 

politik, kebijakan, dan wacana, serta yang menyediakan kategori-kategori standar 

untuk mengapresiasi realitas. Namun, kemudian pengertian framing berkembang 

yaitu ditafsirkan untuk menggambarkan proses penseleksian dan penyorotan 

aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, 

analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif 

multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. 

 

Analisis framing sebagai suatu metode analisis isi media, terbilang baru. 

Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan 

teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan 

oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger bersama Thomas Luckman, yang 

banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial dan 

realitas. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk 

yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Bagi Berger, realitas itu 

tidak dibentuk secara ilmiah tidak juga sesuatu yang diturunkan Tuhan, tetapi ia 

dibentuk dan direkonstruksi. (Berger dalam Octavia, 2012) 

 

Dengan pemahaman seperti itu, realitas berwajah ganda / plural. Setiap orang bisa 

mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Selain plural, 

konstruksi sosial juga bersifat dinamis. Sebagai hasil dari konstruksi sosial maka 

realitas dapat merupakan realitas subyektif dan realitas objektif. Realitas 

subyektif, menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antar individu dengan 

objek. Sedangkan realitas objektif, merupakan sesuatu yang dialami, bersifat 
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eksternal, berada di luar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan 

dengan angan-angan. (Tri Nugraha dalam sinaukomunikasi.wordpress). 

 

Analisis framing atau dikenal konsep bingkai dapat dianalisis melalui dua 

turunannya, yaitu berupa framing device dan reasoning device. Framing device 

merujuk pada penyebutan istilah tertentu yang menunjukkan 'julukan' pada satu 

wacana, sedangkan reasoning device menunjuk pada analisis sebab-akibat. 

Menurut Eriyanto, Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan 

oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu dari 

suatu realitas atau peristiwa. Di sini media menseleksi, menghubungkan, dan 

menonjolkan peristiwa sehingga makna dan peristiwa lebih mudah menyentuh 

dan diingat oleh khalayak. (Eriyanto, 2009 ;  66-67). 

 

Menurut Peniliti, analisis framing adalah analisis untuk membongkar ideologi di 

balik penulisan informasi. Robert N. Entman, seorang ahli yang meletakkan 

dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media, mendefinisikan framing 

sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa 

itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Robert Entman, melihat framing 

dalam dua dimensi besar : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek 

tertentu dari realitas atau isu (Eriyanto, 2009; 187).  

 

Aspek tertentu yang ditonjolkan dalam model framing ini seperti penempatan-

penempatan yang mencolok (di headline depan atau belakang), pengulangan, 

pemakaian grafis, pemakaian label. Disini peniliti menggunakan model framing 

Entman karena peneliti ingin mencari aspek aspek yang menonjol dalam 
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pemberitaan citra Joko Widodo terkait harga BBM. Entman merumuskannya ke 

dalam bentuk model framing sebagai berikut: (Eriyanto, 2009;  191). 

 

Tabel 3. Skema analisis Framing Robert N. Entman 

Define problems 

(Identifikasi masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? 

Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose cause 

(penyebab masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa 

yang dianggap sebagai penyebab dari suatu 

masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 

Make moral judgement 

(Evaluasi moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 

melegitimasi atau mendelegitimasi suatu 

tindakan? 

Treatment recommendation 

(rekomendasi) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang 

ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi 

masalah? 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

Peneliti memilih menggunkan teori dari Robert N. Etman karena model ini 

melihat penonjolan dalam sebuah pemberitaan, seperti penempatan-penempatan 

yang mencolok (di headline depan atau belakang), pengulangan, pemakaian 
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grafis, pemakaian label tertentu untuk menggambarkan orang atau peristiwa, 

asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplikasi, dan sebagainya. Disini 

peniliti menggunakan model framing Entman karena peneliti ingin mencari aspek 

aspek yang menonjol dalam pemberitaan Presiden Joko Widodo terkait harga 

BBM.  

 

Peneliti akan memfokuskan penelitian pada situs berita Detikcom dan 

Metrotvnews.com sebagai sumber penelitian. penggunaan kedua situs berita 

online ini sekaligus untuk mengetahui perbedaan isi dari media online ini dan 

mengetahui bagaimana kedua media tersebut membingkai berita Presiden Joko 

Widodo terkait harga BBM.  

 

 

2.4 Bagan Kerangka Pikir 
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Framing Robert N. Entman 

1. Identifikasi masalah 

2. Penyebab Masalah 

3. Evaluasi Moral 
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