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ABSTRAK 

 

ANALISIS FRAMING  PEMBERITAAN PROGRAM BELA NEGARA  DI 

MEDIA ONLINE METROTVNEWS.COM DAN SINDONEWS.COM 

PERIODE SEPTEMBER - NOVEMBER 2015 

 

Oleh 

Arief Aji Nugroho 

 

Media online memiliki kemampuan dalam mengonstruksi dan membingkai 

sebuah isu ke dalam berita menurut pandanganya masing-masing. Hal ini 

dikarenakan pemberitaan di media online dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, 

seperti kepentingan pemilik media. Salah satu isu yang menyita perhatian media 

online periode September – November 2015, adalah pemberitaan tentang 

kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang mewacanakan program bela negara. 

Dua media online, Metrotvnews.com yang dimiliki oleh Surya Paloh (Pimpinan 

Partai Nasdem) dan Sindonews.com yang dimiliki oleh Hary Tanoe (Pimpinan 

Partai Perindo) juga tak luput dalam memberitakan program bela negara. Hal ini 

menjadi penting karena bela negara merupakan program baru pemerintah yang 

diluncurkan secara tergesa-gesa tanpa adanya undang-undang pada saat itu. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah framing yang dilakukan 

media online Metrotvnews.com dan Sindonews.com dalam memberitakan 

program bela negara pada periode September - November 2015. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode analisis framing model 

Gamson dan Modigliani. Adapun data dari penelitian ini bersumber dari 26 berita 

Metrotvnews.com dan 16 berita Sindonews.com yang membahas tentang program 

bela negara periode September-November 2015, dimana pada masa itu program 

bela negara masih disosialisasikan secara gencar oleh pemerintah. Data tersebut 

kemudian diperkuat dengan wawancara kepada pihak redaksi kedua media.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media online Metrotvnews.com selalu 

memberitakan program bela negara dengan sangat positif. Dalam bingkainya, 

Metrotvnews.com memandang bahwa bela negara adalah perwujudan hak dan 

kewajiban warga negara dalam membela negaranya. Sehingga dapat dikatakan 

pemberitaan pada Metrotvnews.com dipengaruhi oleh pemilik yang bergabung 

dengan partai pendukung pemerintahan. Sedangkan Sindonews.com membingkai 

program bela negara dengan kritikan, khususnya yang menyangkut pautkan 

program bela negara dengan wajib militer, undang-undang yang belum jelas, dan 

dana yang besar. Dari data yang ada, kritikan tersebut dipengaruhi oleh pemilik 

media yang secara tegas menolak program bela negara. 

Kata kunci :Analisis framing, media online,  program bela negara 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

FRAMING ANALYSIS OF “BELA NEGARA” PROGRAM REPORTING ON 

ONLINE MEDIA METROTVNEWS.COM AND SINDONEWS.COM IN 

SEPTEMBER - NOVEMBER 2015 

 

By  

Arief Aji Nugroho 

 

Online media has the ability in constructing and framing an issues into the news 

according to their own perspective view. It because of reporting on online media 

is influenced by various concerns, such as the concern of the media’s owner. One 

of the issues that is concerned by online media in September – November 2015, is 

a news about the policy of Joko Widodo’s government regarding “bela negara” 

program. Two online media, Metrotvnews.com which is owned by Surya Paloh 

(Nasdem Party Leader) and Sindonews.com which is owned by Hary Tanoe 

(Perindo Party Leader) also reporting about “bela negara” program. It becomes 

important because “bela negara” is a new government program launched hastily 

without any kind of regulation. 

 

The aim of this research is to know how framing that was done by online media 

Metrotvnews.com and Sindonews.com in reporting “bela negara” program in 

September – November 2015. This research used qualitative approach through 

framing analysis method by Gamson and Modigliani model. As for the data from 

this research sourced from 26 news Metrotvnews.com and 16 news 

Sindonews.com which discusses “bela negara” program period September-

November 2015, where at that time “bela negara” program is still socialized 

intensively by the government. The data is then reinforced by interviews to the 

editors of both media. 

 

The result of this research is to show that online media Metrotvnews.com always 

reporting “bela negara” program very positively. In their frame, 

Metrotvnews.com sees that “bela negara” is the realization of rights and 

obligations of the citizens in defending their country. It can be said that reporting 

on Metrotvnews.com is influenced by the owner who join with party supporters of 

government. On the other hand, Sindonews.com is framing “bela negara” 

program with criticism, especially those concerning “bela negara” program with 

conscription, unclear laws, and need a lot of fund. From the data, the criticism is 

influenced by media’s owner who expressly refused “bela negara” program. 

 

Keyword : Framing analysis, online media, “bela negara” program 
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I. PENDAHULUAN   

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada hakikatnya kehadiran media massa adalah untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan informasi. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat 

memperluas cakrawala pengetahuannya, memahami kedudukan serta peranan 

dalam masyarakat dan mengetahui apa saja peristiwa yang terjadi di sekitarnya. 

Peranan media massa yang besar tersebut menyebabkan media massa menjadi 

bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan. 

 

Terdapat beragam jenis media massa yang telah akrab diterima oleh khalayak 

seperti media cetak dan media elektronik. Seiring kemajuan teknologi komunikasi 

yang semakin canggih, menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap kemekaran 

media massa. Sebagai contohnya adalah munculnya  internet sebagai media baru.  

 

Kehadiran Internet dengan segala kecanggihanya kemudian diiringi dengan 

jumlah penggunanya. Sebagai contohnya adalah meningkatnya jumlah pengguna 

jasa internet  di dunia khususnya di Indonesia yang dapat dibuktikan berdasarkan 

hasil riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia 

(APJII). Berikut adalah grafik yang menggambarkan peningkatan jumlah 
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pengguna dan penetrasi internet di Indonesia berdasarkan survey APJII tahun 

2005 hingga 2014. 

 

Gambar 1.1. Bagan Jumlah dan Penetrasi Pengguna Internet Di Indonesia 

 
Sumber : Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (https://apjii.or.id/ 01/03/2015) 

 

 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia kini 

telah mencapai angka 88,1 juta jiwa, meningkat 34,9% dibandingkan tahun 2013. 

Jika hal ini disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang 

menurut data sensus mencapai 252,5 juta jiwa, maka dapat dikatakan seperempat 

lebih penduduk Indonesia sudah menggunakan jasa internet di tahun 2014. 

https://apjii.or.id/
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Perkembangan teknologi internet juga menimbulkan perubahan dan 

perkembangan dalam dunia jurnalistik. Internet memunculkan jurnalistik online 

dengan media publikasi berupa media  online. Media online sendiri adalah media 

komunikasi massa yang tersaji secara online di internet berupa situs atau portal 

berita dimana informasi bisa diterima dengan cepat, mudah , dan bisa dikonsumsi 

dimana saja (Romli, 2012: 16).  

 

Selain berbagai kelebihan diatas, media online juga memiliki berbagai kelebihan 

dibandingkan dengan media konvensional. Salah satu diantaranya adalah media 

online mempunyai kapasitas untuk memampukan seseorang berkomunikasi secara 

langsung, tidak hanya sekedar menerima pesan belaka (Vivian, 2008: 263). 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa media online memberikan 

ruang kepada publik untuk dapat merespon sebuah informasi atau pemberitaan 

yang ada secara langsung. Dalam hal ini seseorang bisa menerima, memilih, 

menjawab  kembali,  menukar  informasi  dan  dihubungkan secara cepat dengan 

penerima lainnya secara langsung. Hal tersebut berbanding terbalik dengan media 

konvensional yang hanya menggunakan komunikasi satu arahnya. 

 

Dalam pembuatan sebuah berita di media online, ada karakteristik intrinsik yang 

dikenal sebagai nilai berita (News Value), seperti halnya pada media 

konvensional, Nilai berita ini menjadi ukuran yang berguna atau yang bisa 

diterapkan untuk menentukan layak berita (Ishwara, 2011: 77). Dengan kata lain, 

sebuah kejadian atau isu yang mempunyai unsur nilai paling tinggi pasti akan 

lebih diprioritaskan dibanding dengan peristiwa yang tidak memiliki nilai berita.  
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Salah satu isu pemberitaan yang menyita perhatian media massa pada periode 

September – Novenmer 2015, adalah pemberitaan tentang kebijakan pemerintah 

yang mewacanakan program pelatihan bela negara. Dalam sepuluh tahun ke depan 

pemerintah menargetkan 100 juta warga negara yang disiapkan untuk bela negara 

yang dilatih langsung oleh militer dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam 

membela negara (Sumber: Dephan.go.id/kemhan/ Tanggal 23/10/2015).  

 

Program bela negara merupakan program yang digagas oleh kementerian 

Pertahanan  yang merupakan bagian dari program revolusi mental pemerintahan 

Joko Widodo. Melalui program ini, pemerintah mengharapkan masyarakat dapat 

diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta 

tanah air, rela berkorban, dan yakin terhadap ideologi Pancasila 

(http://belanegara.kemhan.go.id/ 07/08/2015). 

 

Wacana program bela negara sendiri pertama kali dilontarkan oleh Menteri 

Pertahanan Ryamizard Ryacudu ketika memberikan ceramah pembekalan kepada 

Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN), di Magelang, 

Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahananhan menekankan 

kepada segenap Siswa/Siswi SMA tentang pentingnya nilai-nilai wawasan 

kebangsaan dan semangat bela negara.  Program bela negara kemudian berlanjut 

setelah Kementrian Pertahanan mengadakan rapat koordinasi (rakor) 

pembentukan kader bela negara pada 7 agustus 2015. Dalam penjelasanya, 

Menteri Pertahanan mengatakan bahwa gerakan  bela negara merupakan tindak 

lanjut dari gerakan nasional bela negara yang telah dicanangkan oleh Presiden RI 

http://belanegara.kemhan.go.id/
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pada Peringatan hari bela negara tanggal 19 Desember 2014 yang lalu (http:// 

belanegara.kmenhan.go.id /07/08/2015) 

 

Pemberitaan bela negara memang memiliki nilai berita yang tinggi dibandingkan 

berita lain, karena bela negara sendiri merupakan program baru dari pemerintah, 

sehingga masih banyak kebingungan dibenak masyarakat tentang program bela 

negara. Selain itu, sebagai pilar ke empat demokrasi Pers memang selalu 

berkaitan dengan pemerintah yang mempunyai peranan  penting dalam memonitor  

kinerja pemerintah dan menyebarluaskan kepada publik melalui berita.  

 

Kebebasan pers di Indonesia sendiri dimulai dengan ditandai munculnya Undang-

Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Namun, kelahiran kebebasan pers ini 

bukan saja membawa dampak pada terbukanya saluran dan sumber informasi 

komunikasi di masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah lain. Berita yang ada 

di media massa saat ini, bukan sekedar menyampaikan tetapi juga menciptakan 

makna (Eriyanto, 2012: xii). Para awak media seringkali mengemas serta 

membingkai aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, 

gambar dan perangkat lainnya (Eriyanto, 2012: 11). Penekanan pada aspek 

tertentu dari suatu realitas, akan membuat bagian tertentu menjadi lebih 

bermakna, lebih mudah diingat, dan lebih mengena dalam pikiran masyarakat 

(Sobur, 2002: 164). 

 

Dalam pembingkaian media, suatu isu atau peristiwa yang sama dapat menjadi 

berbeda pada saat penyampaiannya karena dipengaruhi oleh ideologi dan kondisi 

media yang bersangkutan. Garbner dalam Morissan (2007:46), juga 

menambahkan bahwa sebenarnya komunikator massa bekerja dibawah tekanan 
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yang berasal dari berbagai peran kekuatan. sepeti pemilik media yang biasanya 

bergelut dibidang politik, individu wartawan sebagai pencari berita, para 

pengiklan yang membiayai perusahaan media, serta pemerintah dan masyarakat. 

 

Pemberitaan program bela negara semakin panas dan mendapat  perhatian  penuh   

dari berbagai media di tanah air setelah pemerintah secara resmi  melakukan 

pelatihan kader bela negara tanggal 22 Oktober 2015, tanpa adanya payung 

hukum yang secara jelas. Selain itu, program bela negara menjadi pro kontra 

karena dalam program ini, Kementerian Pertahanan membuat kejutan dengan 

mewajibkan warga Indonesia dari tingkat TK sampai umur 50 tahun ikut bela 

negara yang nantinya akan dilatih oleh militer (http:// belanegara.kmenhan.go.id 

/13/10/2015).   

 

Sebenarnya, karakter-karakter cinta tanah air juga sudah di tanamkan pada sistem 

pendidikan di Indonesia.  Muradi (2013: 116) menjelaskan bahwa Undang-

Undang nomor 20 tahun 2003 telah mengatur tujuan pendidikan nasional dengan 

memasukkan pendidikan kewarga negaraan (PKN) sebagai sarana pendidikan 

tentang cinta tanah air dan bela negara. Belum lagi pendidikan ekstrakurikuler 

seperti kegiatan kepramukaan ataupun seseorang yang berprestasi dibidang 

pekerjaanya sudah dapat dikategorikan sebagai upaya bela negara. 

 

Banyaknya masalah yang mengiringi program bela negara, membuat banyak 

media massa selalu mengkaitkat program ini  dengan kinerja pemerintahan Joko 

Widodo. Belum lagi program bela negara juga diwacanakan  ditengah kondisi 

ekonomi negara yang menurun karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika. Masalah-masalah lain di dalam negeri pun juga terus 
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bermunculan seperti kasus-kasus korupsi, aksi terorisme, kasus asap kebakaran 

hutan di Riau dan Kalimantan yang belum terselesaikan secara baik oleh 

pemerintah pada saat itu. Dengan banyaknya masalah yang mengiringi program 

bela negara, tentunya membuat pemberitaan program bela negara mudah di 

konstruksi demi kepentingan-kepentingan tertentu.  

 

Media massa khususnya media online seperti Metrotvnews.com dan 

Sindonews.com juga tak luput dalam memberitakan program bela negara. Hal ini 

cukup beralasan karena kedua media online tersebut merupakan salah satu media 

online terbesar di Indonesia. Sehingga mempunyai peranan penting dalam 

menyebarluaskan program bela negara kepada publik melalui berita. 

Metrotvnews.com sendiri merupakan  versi online dari banyak media massa yang 

berpengaruh di Indonesia seperti koran Media Indonesia dan stasiun televisi 

Metrotv. Semua media tersebut dimiliki Surya Paloh, yang juga merupakan 

pimpinan dari Partai Nasional Demokrat. Partai ini tergabung dalam koalisi 

Indonesia Hebat yang berkomitmen mendukung dan mengawal Pemerintahan 

Presiden Joko Widodo. Dengan keadaan tersebut, tentunya sebagai pemimpin 

partai Surya Paloh akan mendukung program-program Pemerintah termasuk 

program bela negara. 

 

Sementara Sindonews.com juga merupakan versi online dari banyak media massa 

seperti koran Sindo, dan stasiun televisi (RCTI, MNCTV, GLOBALTV)  yang  

dimiliki Hary Tanoe Sudibyo. Hary Tanoe Sudibyo juga merupakan pimpinan 

Partai Perindo yang merupakan Partai baru yang dibentuk pada tahun 2014. 

Sebagai pimpinan dari partai baru, tentunya Hary Tanoe Sudibyo akan melakukan 
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positioning dalam upayanya menaikan elektabilitas partai. Positioning itu dapat 

diwujudkan dalam sikap  pro, kontra, atau netralnya Partai Perindo terhadap 

program bela negara. 

 

Tentu hal ini akan menarik untuk diteliti, apakah kedua media online 

(Metrotvnews.com dan Sindonews.com) mengontruksi berita tentang program 

bela melalui framing-nya. Mengingat pembingkaian media terhadap suatu isu atau 

peristiwa yang sama saling berbeda yang disebabkan oleh berbagai kepentingan, 

dan salah satunya adalah kepentingan pemilik media. Perbedaan pemberitaan ini 

tentunya akan mempengaruhi sikap pro dan kontra masyarakat tentang program 

bela negara yang merupakan program baru pemerintah. 

 

Dalam hal ini, penulis hanya mengkaji pembingkaian berita pada 

Metrotvnews.com dan Sindonews.com melalui analisis framing model Gamson 

dan Modigliani dengan pendekatan kualitatif. Adapun waktu penelitian ini 

menggunakan data berita selama tiga bulan yaitu pada bulan September, Oktober 

dan November tahun 2015. Peneliti memilih waktu pada periode tersebut, karena 

pada periode tersebut program bela negara masih disosialisasikan secara gencar 

oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama pra 

penelitian, diketahui bahwa pada media online Metrotvnews.com terdapat 26 

berita bela negara pada periode tersebut. Sementara pada situs media online 

Sindonews.com terdapat 16 berita.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimanakah framing yang dilakukan media online 

Metrotvnews.com dan Sindonews.com dalam pemberitaan program bela negara 

pada periode September - November 2015”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui dan menjelaskan bagaimana framing yang dilakukan media online  

Metrotvnews.com dan Sindonews.com dalam memberitakan program bela negara  

pada periode September - November 2015. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam berbagai bidang, 

diantaranya: 

1. Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan 

mengenai pembingkaian berita program bela negara yang dilakukan media 

online Metrotvnews.com dan Sindonews.com saat program ini 

diluncurkan pada periode September - November 2015.  

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penggambaran bagaimana 

pembingkaian berita yang dilakukan media online Metrotvnews.com dan 

Sindonews.com saat program ini diluncurkan pada periode September - 

November 2015. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kritik dan 
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saran terhadap isi pemberitaan kedua media online Metrotvnews.com dan 

Sindonews.com. 

3. Manfaat sosial dari penelitian ini adalah untuk menunjukan kepada publik 

tentang konstruksi yang dilakukan oleh media massa, agar publik tidak 

dengan begitu saja mengkonsumsi berita program bela negara, tetapi juga 

memiliki kemampuan untuk memilih berita serta memberikan penilaian 

kritis terhadap berita program bela negara yang disampaikan oleh media. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Tinjauan pustaka haruslah mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan 

dalam pendekatan permasalahan penelitian seperti teori, konsep-konsep analisa, 

kesimpulan, kelemahan dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. 

Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan 

pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti 

sebelumnya (Masyhuri, 2008:100).   

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan guna mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. 

Penelitian terdahulu dalam tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam 

menentukan langkah-langkah yang sistematis dari teori maupun konseptual. 

Penelitian terdahulu menjadi acuan dan bahan referensi yang menunjang 

penelitian penulis terkait dengan penelitian sebelumnya mengenai analisis framing 

Sehingga penulis tepat menentukan judul dalam penelitian yang berhubungan 

dengan analisis framing. Berikut ini adalah matrik dari dua penelitian terdahulu 

yang telah penulis kumpulkan mengenai analisis framing. 



 

 

1
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No  Judul  Penulis  Metode 

penelitian  

Hasil penelitian terdahulu Perbedaan penelitian 

terdahulu 

Kegunaan penelitian 

terdahulu 

1 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) 

Sigit 

Rahmawan  

 

Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Lampung.  

 

2015 

Deskriptif 

Kualitatif  

 

Analisis 

Framing Model 

William 

Gamson dan 

Andre 

Modigliani. 

Dari hasil analisis teks 

menggunakan framing Gamson 

dan Modigliani, terlihat bahwa 

media online viva.co.id 

menampilkan pemberitaan 

Jokowi-JK cenderung lebih netral, 

sedangkan Metrotvnews.com 

selalu memberikan pemberitaan 

Jokowi-JK cenderung lebih 

positif.  

Penelitian ini memfokuskan 

bagaimana framing berita 

menentukan citra calon presiden 

dan wakil presiden jokowi 

dengan jusuf kalla dalam pemilu. 

Sedangkan penelitian saya 

memfokuskan pada program 

pemerintah yang tergolong baru. 

Manfaat penelitian Sigit 

Rahmawan  bagi penelitian ini 

adalah sebagai bahan acuan 

bagaimana cara menganalisis 

setiap berita karena memilki 

kesamaan perangkat framing 

yang dapat membantu penulis 

dalam menganalisi berita 

dengan menggunakan metode 

anlisis framing Gamson dan 

Modigliani. 

2 PEMBINGKAIAN    BERITA    

MEDIA    ONLINE (Analisis 

Framing Berita Mundurnya 

Surya Paloh dari Partai Golkar 

di mediaindonesia.com dan 

vivanews.com Tanggal 7 

September 2011) 

 

Gema Mawardi 

 

 

E-Journal Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Indonesia 

 

2011 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Analisis 

Framing Model 

Pan Dan 

Kosicki. 

Dari hasil analisis teks 

menggunakan frming model pan 

dan kosicki menunjukkan bahwa 

framing yang dilakukan 

mediaindonesia.com terhadap 

berita mundurnya Surya Paloh 

dari Partai Golkar sangat berpihak 

pada kepentingan pemilik media, 

sementara framing yang dilakukan 

vivanews.commasih menunjukkan 

usaha media untuk melakukan 

pendekatan pada objektivitas 

pemberitaan. 

Perbedaan ada pada analisis 

teori. jika pada penelitian gema 

menggunakan analisis framing 

model Pan dan Kosicki penelitian 

ini menggunakan analisis 

framing model Gamson dan  

Andre Modigliani. Model Pan 

dan Kosicki banyak diadaptasi 

pendekatan linguistik dengan 

memasukkan elemen seperti 

pemakaian kata, menulis struktur 

dan bentuk kalimat. Sedangkan 

Model Gamson yang banyak 

ditekankan adalah penandaan 

dalam bentuk simbolik baik 

lewat kiasan maupun retorika 

yang secara tidak langsung 

mengarahkan perhatian khalayak. 

Manfaat dari penelitian Gema 

bagi penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran 

bagaimana peran aktor 

kepemilikan media dalam 

membuat sebuah berita agar 

terlihat lebih bermakna sesuai 

dengan penelitian ini yang 

meneliti bagaimana sebenarnya 

peran kepemilikan media 

dalam mengkonstruksi sebuah 

berita. 
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3 KONSTRUKSI MEDIA 

TENTANG MITIGASI 

BENCANA TANAH 

LONGSOR 

BANJARNEGARA (Studi 

Analisis Framing tentang 

Pemberitaan Bencana Tanah 

Longsor Banjarnegara di Surat 

Kabar Kompas dan Jawa Pos 

Edisi 1-23 Desember 2014 

Ardiansyah 

Indra 

 

E-Journal 

Universitas 

Sebelas Maret 

 

2016 

Deskriptif 

kualitatif 

 

Analisis 

framing 

Zhongdang 

Pan dan Gerald 

M. Kosicki 

Dari hasil analisis teks 

menggunakan Framing  Zondang 

Pan dan Gerald M. Kosicki dapat 

dilihat Pemberitaan Konstruksi 

Surat Kabar Kompas menonjolkan 

perlunya revitalisasi 

untuk penanganan bencana.  

Kompas juga menjalankan 

fungsinya sebagai “anjing 

penjaga” dengan 

memberikan kritik, saran, dan 

solusi kepada pemerintah. Jawa 

Pos melupakan kepentingan 

publik, logika komersilnya 

mengakibatkan tidak 

satupun warga korban longsor 

yang menjadi narasumber. Jawa 

Pos menampilkan embedded 

journalism, menjadi corong 

pemerintah danmendompleng 

peran pejabat. 

Pada pemberitaan ardiansyah 

menggunakan analisis framing 

Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan 

analisis framing Gamson dan  

Andre Modigliani. Media yang 

diteliti pun berbeda. Pada 

penelitian ini menganalisis media 

konvensional yaitu surat kabar. 

Sedangkan penelitian saya 

menggunakan media online atau 

surat kabar online.  

Manfaat dari penelitian 

Ardiansyah  bagi penelitian ini 

adalah untuk memberikan 

gambaran menganalisis berita 

mengenai peran media dalam 

menyoroti kinerja pemerintah. 
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Analisis Framing Pemberitaan 

Seputar Pertambangan Migas 

Blok Cepu pada Tabloid Blok 

Bojonegoro Periode 2011–2013 

 

Achmad 

Choirudin 

 

E- Jurnal Ilmu 

Komunikasi 

Universitas 

Gadjah Mada 

2014 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Analisis 

framing 

Zondang Pan 

dan Gerald M. 

Kosicki 

Dari hasil analisis teks 

menggunakan Framing  Zondang 

Pan dan Gerald M. Kosicki dapat 

dilihat Pemberitaan tabloid Blok 

Bojonegoro yang mengulas isu 

seputar operasi pertambangan 

migas Blok Cepu dengan berbagai 

tema tersebut secara umum 

memenuhi fungsi normatifnya. 

Namun demikian, pembingkaian 

itu dikonstruksi dengan terkadang 

mengorbankan prinsip-prinsip 

jurnalismeseperti informativeness, 

kelengkapan, dan keberimbangan 

berita. 

Metode analisis framing yang 

digunakan berbeda. Penelitian 

Achmad menggunakan 

menggunakan Analisis framing 

dan Gerald M. Kosicki. 

Penelitian ini menganalisis media 

konvensional berupa tabloid atau 

majalah. Sedangkan penelitian 

saya menganalisis tentang surat 

kabar online..  

Manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai bahan acuan 

bagaimana mendapatkan data 

melalui metode wawancara 

dalam menganalisis berita 

dengan menggunakan analisis 

framing. Karena penelitian 

Achmad juga menggunakan 

metode wawancara dalam 

menganalisis pembingkaian 

media 
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5 MEDIA DAN KONSTRUKSI 

REALITAS (Analisis Framing 

Terhadap Pemberitaan Koran 

Tempo Mengenai Kasus 

Ledakan Bom di Masjid 

Mapolres Cirebon) 

Karman  

 

JURNAL 

STUDI 

KOMUNIKA

SI DAN 

MEDIA 

KOMINFO 

RI 

Vol. 16 No. 1 

(Januari – Juni 

2012) 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Analisis 

framing Pan dan 

Kosicky 

Dari hasil analisis teks 

menggunakan Framing model Pan 

and Kosicky, menunjukkan Koran 

Tempo melihat pelaku ledakan ini 

sebagai bagian dari aksi bunuh 

diri, pelakunya bagian dari 

kelompok jaringan khusunya 

Aceh. Struktur pemberitaan yang 

dikaji adalah elemen framing: 

skematik, skrips, tematik dan 

retorik. Skematis: Koran Tempo 

menghubungkan pelaku bom 

memiliki kaitan dengan aksi teror 

di tanah air.. 

Penelitian Karman menggunakan 

menggunakan Analisis Pan dan 

Kosicky, sedangkan penelitian ini 

menggunakan analisis Gamson 

dan Modigliani. perbedaan lainya 

terletak pada media yang diteliti. 

pada penelitian karman 

menggunakan media massa cetak 

sedangkan penelitian ini 

menggunakan media online 

Manfaat penelitian Karman 

bagi penelitian ini adalah 

sebagai bahan acuan bagai 

mana otonomi redaksi 

mempengaruhi realitas 

pemberitaan 

6 KONSTRUKSI REALITAS 

PERAN KPK DALAM 

PEMBERITAAN ONLINE 

TERKAIT KASUS KORUPSI 

(Studi Framing Beberapa 

Pemberitaan Online Terkait 

Peran KPKpada Kasus Korupsi 

Mantan Gubernur Banten Ratu 

Atut Chosiah) 

Parulian 

Sitompul 

 

JURNAL 

STUDI 

KOMUNIKA

SI DAN 

MEDIA 

KOMINFO 

RI 

Vol. 18 No. 2 

(Juli -

Desember 

2014) 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Analisis 

framing Robert 

Entmant 

Dari hasil analisis teks 

menggunakan Framing Robert 

Entmant dapat dilihat dua 

konstruksi utama dalam ketiga 

berita online. Pertama konstruksi 

bingkai militansi KPK, peran 

KPK sebagai opsi oposisi 

terhadap kekuatan penguasa atau 

pemerintah yang bergerak tidak 

pada nilai proses hukum tetapi 

pada nilai-nilai universal 

demokrasi. Kedua, konstruksi 

bingkai KPK sebagai organisasi 

anti elitis, ini merupakan 

konstruksi peran KPK sebagai 

bentuk perlawanannya kepada 

korupsi yang memang merupakan 

perilaku elite. 

Penelitian Parulian menggunakan 

menggunakan Analisis framing 

Robert Entmant, sedangkan 

penelitian ini menggunakan 

analisis Gamson dan Modigliani. 

Model Etman terutama bergerak 

pada level bagaimana peristiwa 

dipahami dan bagaimana 

pemilihan fakta yang dilakukan 

oleh media. Sedang Model 

Gamson lebih lengkap dengan 

menyertakan bentuk simbolik 

baik lewat kiasan maupun 

retorika yang secara tidak 

langsung mengarahkan perhatian 

khalayak 

Manfaat penelitian Parulian 

Sitompul  bagi penelitian ini 

adalah sebagai bahan acuan 

bagaimana cara menganalisis 

setiap berita di media online 

karena memilki kesamaan pada 

pemilihan media yaitu berita di 

media online yang berbeda 

dengan berita di media cetak. 
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2.2   Tinjauan Tentang Media Online 

Teknologi komunikasi dalam hal penyebaran informasi melalui media massa 

semakin berkembang. Kali ini tidak hanya melalui media cetak ataupun elektronik 

tetapi  juga melalui media online atau internet. Di Indonesia dengan jumlah 

penduduk sekitar 200 juta yang semakin mengerti teknologi, ternyata mendorong 

pula bertambahnya pengguna internet di Indonesia.  survey Asosiasi Penyedia 

Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2014 menjelaskan bahwa pengguna internet 

di Indonesia kini telah mencapai angka 88,1 juta jiwa, meningkat 34,9% 

dibandingkan tahun 2013 (Sumber: https://apjii.or.id/07/08/2015). Jika hal ini 

disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia, maka dapat dikatakan 

seperempat lebih penduduk Indonesia sudah menggunakan jasa internet di tahun 

2014. 

Dengan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, membuat masyarakat 

menyesuaikan diri dalam mengonsumsi informasi atau berita. Fakta ini antara lain 

tersimpulkan dari hasil survei Indonesian Digital Association (IDA), yang 

menyimpulkan bahwa Masyarakat Indonesia sangat menggemari konsumsi berita 

melalui telepon genggam. Persentasenya mencapai 96% yang merupakan angka 

tertinggi dibandingkan media lain seperti televisi (91%), surat kabar (31%), radio 

(15%) dank Komputer (10%). Fakta tersebut dapat kita lihat dari gambar grafik 

berikut ini: 

 

 

 

https://apjii.or.id/
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Gambar 2.1 bagan jumlah pengguna internet pengakses  laman berita 

 

Sumber: Indonesian Digital Association (http://www.ida.or.id/01/02/2015) 

Sejalan dengan survei Indonesian Digital Association (IDA), Hasil riset lain yang 

dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada 2014 

menyebutkan, 59,7 persen pengguna memanfaatkan akses internet untuk mencari 

berita terkini. hal tersebut, dapat dijelaskan melalui bagan berikut: 

Gambar 2.2 bagan jumlah pengguna internet pengakses  laman berita 

 

Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (https:/apjii.or.id/01/03/2015) 

http://www.ida.or.id/01/02/2015
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Fakta bahwa media online sekarang ini menjadi salah satu sumber informasi 

terbesar bagi masyarakat, tidak terlepas dari teknologi media online atau internet. 

Salah satu  keunggulan media online dibandingkan media konvensional adalah 

kemudahan dan kecepatan akses. Media online (cyber media) adalah media atau 

saluran komunikasi berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan 

internet). Yang termasuk media online adalah portal, website (situs web, termasuk 

blog), radio online, tv online, dan email (Romli, 2013: 64).  

Romli (2013:64), dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Pendekatan Praktis 

Publick Speaking Dan Menulis Di Media, mengungkapkan keunggulan media 

online dibanding media konvensional lain antaralain adalah sebagai berikut: 

1. Kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang dan 

banyak 

2. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja 

3. Jadwal terbit bisa kapan saja, setiap saat 

4. Cepat, begitu di unggah (upload) langsung bisa diakses oleh semua orang 

5. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet 

6. Aktual, berisi info actual karena kemudahan dan kecepatan penyiaran 

7. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja 

8. Interaktif, dua arah, dan “egaliter” dengan adanya fasilitas kolom 

komentar, chat room, polling, dan sebaganya. 

9. Terdokumentasi, informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat 

ditemukan melalui “link”, artikel terkait, dan fasilitas “cari” (search) 

10. Terhubung dengan sumber lain (hyperlink) yang bekaitan dengan 

informasi tersaji. 
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Namun selain kelebihan seperti yang sudah dijelaskan diatas, media online juga 

memiliki kekurangan.  Romli (2013) menjelaskan, bahwa pada media online 

terdapat kekurangan dan kelemahannya, diantaranya: 

1. Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika 

tidak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga 

tidak ada browser, maka media online tidak dapat diakses. 

2. Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh “sembarang orang”. Mereka yang 

tidak memiliki keterampilan menulis sekalipun dapat menjadi pemilik 

media online dengan isi berupa “copy-paste” dari informasi situs lain. 

3. Adanya kecenderungan mata “mudah lelah”  saat membaca informasi 

media online, khususnya naskah yang panjang. 

4. Akurasi sering terabaikan, karena mengutamakan kecepatan, berita yang 

dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya 

dalam hal penulisan kata  (Romli, 2013:64) 

2.3 Tinjauan Tentang Jurnalisme Online 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan 

hadirnya media online. Kehadiran media online yang menyediakan beragam 

informasi dan berita lambat laun mulai mengalahkan kepopuleran media cetak. 

Bahkan banyak situs berita di internet menyajikan berita dengan cepat dan tanpa 

memungut biaya. Seiring pesatnya perkembangan media online, jurnalisme online 

pun muncul. Kehadiran media online memunculkan generasi baru jurnalistik, 

yakni jurnalisme online atau cyber journalism (Romli, 2013: 64). Fakta ini 

menyiratkan bahwa di masa depan memang media baru akan semakin berperan, 
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dengan partisipasi masyarakat yang semakin besar. Kekuatan media internet inilah 

membuat Philip Meyer pernah meramalkan jika pada tahun 2040, orang akan 

menyaksikan koran terakhir yang terbit dan dibaca orang (Juditha, 2013:146). 

Kondisi ini yang kemudian mengharuskan penerbitan surat kabar untuk beralih ke 

media online. Misalnya Kompas.com yang awalnya, dibuat hanya untuk selingan 

dan mengantisipasi maraknya media massa online di Indonesia. Tapi, kini, media 

massa online ini telah sukses, sama seperti versi cetaknya. Okezone.com yang 

merupakan situs ini pertama kali muncul pada awal 2008 dengan tampilan yang 

praktis dan memudahkan para pengunjung untuk mengunjungi berbagai kanal 

pemberitaan. Media online lainnya ada Sindonews.com, Vivanews.com, 

Metrotvnews.com, Liputan6.com, Detik.com dan lainnya. 

Santana, (dalam Juditha: 2013:147) mengatakan bahwa jurnalisme online 

merupakan tipe baru jurnalistik karena sejumlah fitur dan karakteristik berbeda 

dari jurnalisme konvensional. Fitur-fitur uniknya yang mengemuka adalah 

teknologinya, menawarkan kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan 

menyebarkan berita. Tipe baru jurnalisme online ini disebut sebagai 

“contextualized journalism”, karena mengintegrasikan tiga fitur komunikasi yang 

unik yaitu multimedia, interaktif dan hipertekstual.  

Karakter jurnalisme online pada dasarnya sama dengan media online karena 

media online sendiri adalah media publikasi dari jurnalisme online. Selain itu 

jurnalisme online juga mempunyai keunggulan,  James c. Foust (2005) dalam 

(Romli, 2013: 45)   berpendapat bahwa ada tujuh keunggulan dari jurnalisme 

online antara lain; 
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1. Audience control, yaitu audiens lebih leluasa dalam memilih berita 

2. Nonlinearity, yauitu pada tiap yang disampaikan dapat berdiri sendiri atau 

tidak berurutan 

3. `storage and retrieval, berita tersimpan dan diakses kembali dengan 

mudah. 

4. Unlimited space, memungkinkan jumlah berita jauh lebih lengkap 

ketimbang media lainya 

5. Immediacy, yaitu cepat dan langsung. 

6. Multimedia capability, bisa menyertakan teks, suara, gambar, video dan 

komponen lainya dalam berita. 

7. Interactivity, memungkinkan adanya peningkatan partisipasi pembaca.  

Media online bisa dikatakan media tersempurna dibandingkan dengan media 

sebelumnya (media tradisional). Namun dibalik keunggulan tersebut, media 

online  tak dipungkiri juga mempunyai kekurangan. jurnalisme online selalu 

menjadi sorotan karena sering kali dianggap tidak mengedepankan objektifitas 

(akurasi, fairliness, kelengkapan dan imparsialitas) berita hanya untuk mengejar 

keinstanan. Unsur kecepatan yang menjadi tekanan dalam proses produksi berita 

membuat media online dianggap hanya mampu menghasilkan berita instan 

dengan isi yang kurang lengkap dalam mengungkap peristiwa. Padahal, unsur 

kelengkapan berita yang dikenal sebagai 5W+1H, yaitu what (apa), who (siapa), 

when (kapan), where (di mana), why (mengapa), dan how (bagaimana), serta 

unsur tambahan so what menjadi alat ukur baku sebuah karya jurnalistik 

(http://print.kompas.com/22/04/2015). 
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Hal inilah yang kerap menjadi masalah, di satu sisi, media online sangat 

memungkinkan penyebaran informasi jauh lebih cepat dari media konvensional, 

namun di sisi lain kecepatan ini mengorbankan prinsip-prinsip dasar jurnalisme 

diantaranya akurasi berita (Juditha: 2013:146). Akurasi sangat berpengaruh pada 

penilaian kredibilitas media maupun jurnalis yang menulis berita tersebut. Akurasi 

berarti ketepatan bukan hanya pada detail spesifik tetapi juga kesan umum, cara 

detail disajikan dan cara penekannya. Kebenaran atau akurasi dari suatu berita 

adalah untuk menjamin kepercayaan pembaca. 

2.4 Tinjauan Tentang Berita di Media Cetak dan Media Online 

Berita adalah rangkaian fakta yang mengandung unsur baru (new), unik, menarik, 

penting untuk disampaikan kepada khalayak serta dalam penyajian berita, 

informasi yang disampaikan harus akurat karena berita memiliki dampak 

mempengaruhi dan membangkitkan selera untuk meniru. JB Wahyudi 

mengemukakan berita adalah laporan tentang peristiwa atau pendapat yang 

memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan 

dipublikasikan secara luas melalui media massa periodi (Arifin 2006 : 4). 

Sedangan Menurut Morissan, berita merupakan informasi yang tergolong penting 

dan mempunyai sifat menarik bagi khalayakaudien (Morissan 2008 : 8). Merujuk 

dari beberapa definisi di tersebut, dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan 

tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting 

bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, 

televisi, atau media online internet. 
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Menurut Djuroto (2002) untuk membuat berita paling tidak harus memenuhi 

beberapa persyaratan, antara lain menjaga objektivitas dalam pemberitaan, 

faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa hingga tinggal sebagian saja, dan 

yang terakhir berita itu harus menceritakan segala aspek secara lengkap. 

Sedangkan menurut Kusumaningrat (2007) unsur-unsur yang membuat suatu 

berita layak untuk dimuat ada tujuh yaitu; akurat, lengkap, adil, berimbang, 

objektif, ringkas, jelas, dan hangat.  

Dalam pembuatan berita wartawan juga harus memikirkan nilai berita yang ingin 

disampaikan kepada pembacanya. Nilai berita ini menjadi penentu berita layak 

diberitakan. Menurut Ishwara (2011:30) peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai 

berita ini misalnya yang mengandung konflik, bencana, dampak, kemasyhuran, 

segar, dan kedekatan, keganjilan, human interest, seks, dan aneka nilai lainnya. 

Dalam kacamata jurnalistik, tidak semua fakta adalah berita. Suatu fakta dapat 

dikatakan berita, apabila memenuhi syarat antara lain telah dipublikasikan oleh 

seseorang atau institusi yang jelas identitasnya. Fakta tersebut dihimpun oleh 

jurnalis dengan cara yang sesuai dengan standar operasional dan prosedur dalam 

profesi jurnalistik (Sumadiria, 2005:55). 

Sebetulnya, tak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara media cetak dengan 

media online dari segi penerapan ilmu jurnalistik, struktur organisasi, dan 

sebagainya dalam pembuatan berita. Mungkin hanya perlu dilakukan sedikit 

penyesuaian karena jenis medianya yang berbeda. Perbedaan yang paling 

mencolok di antara mereka adalah mediumnya yaitu virtual dan cetak. Karena itu, 

secara teknis ada hal-hal tertentu yang membuat berita di media cetak dan media 

online berbeda. 
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Selain itu, teknik penulisan dalam media online berbeda dengan media cetak. 

Penuliisan dalam media online cenderung lebih bebas. Dalam media online, pada 

halaman pertama terdapat tampilan berita-berita terbaru yang terdiri dari judul dan 

lead. Lead biasanya merupakan cakupan dari alinea pertama dari artikel berita. 

Lead disini berperan penting dalam menarik perhatian pembaca. Menurut Satrio 

(Dalam Artha, 2012: 35) ada beberapa perbedaan yang membedakan antara berita 

media cetak dengan media online, antara lain sebagai berikut: 

Tabel. 2.2 perbedaan berita di media cetak dan media online 

Unsur Media Cetak Media Online 

Pembatasan panjang naskah Biasanya panjang naskah telah 

dibatasi, misalnya 5 – 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 di-

ACC oleh redaksi sebelum 

dimuat. 

Sama saja. Namun ada 

sejumlah media yang 

memperbolehkan wartawan di 

lapangan yang telah dipercaya 

untuk meng-upload sendiri 

tulisan-tulisan mereka. 

Editing Kalau sudah naik cetak (atau 

sudah di-film-kan pada proses 

percetakan), tak bisa diedit 

lagi. 

Walaupun sudah online, masih 

bisa diedit dengan leluasa. Tapi 

hanya mencakup masalah 

teknis, seperti merevisi salah 

ketik, dan seterusnya. 

Tugas desainer atau layouter Tiap edisi, desainer atau 

layouter harus tetap 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 

perusahaan 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/rubrik 

tertentu. 
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Distribusi Walau sudah selesai dicetak, 

media tersebut belum bisa 

langsung dibaca oleh khalayak 

ramai sebelum melalui proses 

distribusi. 

Begitu di-upload, setiap berita 

dapat langsung dibaca oleh 

semua orang di seluruh dunia 

yang memiliki akses internet. 

Sumber: (Artha, 2012: 35) 

2.5 Tinjauan Tentang Ideologi Media 

Ideologi sebagaimana dikemukakan Karomani dalam jurnal komunikasi berjudul 

Pengaruh Ideologi terhadap Wacana Berita dalam Media Massa pada dasarnya 

sebuah sistem ide (gagasan) yang mengandung pengetahuan, keyakinan, norma, 

dan nilai yang diperjuangkan atau dipedomani oleh orang atau sekelompok orang 

atau masyarakat tertentu dalam kehidupan sosialnya (Karomani, 2004:3) Setiap 

media massa mempunyai ideologi yang tercermin dari visi dan misi yang ada. 

Visi dan misi tersebut pada akhirnya akan terlihat dari produk jurnalistik yang 

dihasilkkan.Dengan begitu dapat disimpulkan ideologi media merupakan sistem 

ide yang mengandung keyakinan, norma, dan nilai yang diperjuangkan dan 

tercermin pada visi dan misi media.  

Menurut Teun A. Van Dijk (Dalam Artha 2012:16), ideologi dimaksudkan untuk 

mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. 

Ideologi membuat anggota dari suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang 

sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam 

membentuk solidaritas dan kohesi di dalam kelompok. Dalam perspektif ini, 

ideologi mempunyai beberapa implikasi penting. Pertama, ideologi secara inheren 

bersifat sosial, tidak personal atau individual, dimana ideologi membutuhkan 

share diantara anggota kelompok atau organisasi. Kedua, ideologi digunakan 

secara internal di antara anggota kelompok. 
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Pendekatan konstruksionisme memperkenalkan konsep ideologi untuk 

menjelaskan bagaimana wartawan membuat liputan berita memihak satu 

pandangan,    menempatkan    pandangan    satu    lebih    menonjol  dibandingkan 

pandangan kelompok lain dan sebagainya. Kecenderungan atau ideologi itulah 

yang menentukan bagaimana fakta itu dipahami, fakta mana yang diambil dan 

mana yang dibuang. 

Media dipandang sebagai instrumen ideologi, melalui mana satu kelompok 

menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media  disini 

tidak dipandang sebagai wilayah yang netral di mana berbagai kepentingan dan 

pemaknaan    dari    berbagai    kelompok    ditampung.    Dalam    hal    ini, media 

memerankan dua hal,  yakni sebagai sumber dari kekuasaan hegemonik di    mana 

kesadaran khalayak dikuasai, serta media dapat menjadi sumber legitimasi, di 

mana  lewat  media  mereka  yang  berkuasa  dapat  memupuk  kekuasaannya agar 

tampak absah, benar, dan memang seharusnyalah seperti itu. 

2.6 Tinjauan Tentang Realitas Media 

Media memiliki realitas yang disebut realitas media. Pekerjaan media pada 

hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas, Isi  media  adalah  hasil  para  

pekerja  media  mengkonstruksikan  berbagai  realitas yang dipilihnya. Media 

massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan 

gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dihasilkannya (Sobur, 2002: 88). 

Hal yang perlu dipahami mengenai suatu berita adalah pertama, bahwa berita 

tidak sekadar informasi. Harus dipahami bahwa dalam proses pembentukan berita 

itu terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi konteks dari berita tersebut. 
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Kedua, makna merupakan hasil dari interaksi antara penulis dengan sumber berita, 

penulis dengan pengetahuan dan penulis dengan lingkungan. Ini berarti bahwa 

suatu berita belum berarti apapun ketika disiarkan atau dicetak, berita sudah 

bermakna ketika berita tersebut dibaca oleh khalayak. Karenanya, ada konteks 

sosial dalam suatu berita agar berita itu dapat dibaca dan dipahami oleh 

khalayaknya. Isi media memang didasarkan pada kejadian di dunia nyata, namun 

isi media menampilkan dan menonjolkan elemen tertentu, dan logika struktural 

penulis media dipakai dalam penonjolan elemen tersebut. Media tertentu 

cenderung membatasi dan menyeleksi sumber berita, menyeleksi komentar- 

komentar sumber berita, memberi porsi yang berbeda dalam perspektif lain dan 

yang kemudian terjadi adalah penonjolan tertentu terhadap pemaknaan suatu 

realitas (Sudibyo, 2001: 31). 

2.7  Tinjauan Tentang Kepemilikan Media Di Indonesia 

Tidak diragukan lagi bahwa pemilik organisasi media komersil memiliki 

kekuasaan besar terhadap isi media dan dapat meminta profesiaonal media untuk 

menyiarkan atau  tidak menyiarkan suatu isi media (Garbner dalam Morissan, 

2013: 53). Media yang hanya dimiliki oleh sekelompok dominan seperti pemilik 

media atau elit media, mempunyai kesempatan dan akses untuk mempengaruhi 

dan memaknai peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Media tersebut menjadi 

sarana di mana kelompok dominan bukan hanya memantapkan posisi mereka 

tetapi juga memarjinalkan dan meminggirkan posisi kelompok yang tidak 

dominan (Eriyanto. 2001:52).  
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Sejalan dengan hal itu, Shoemaker dan Reese (dalam Murwadi, 2011: 6) 

berpendapat bahwa media berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kelompok 

pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap 

penting bagi pemegang kekuasaan disebarkan melalui media sehingga isi media 

mencerminkan ideologi pihak yang berkuasa itu. 

Di Indonesia sendiri, industri media massa menunjukkan tren pemusatan 

kepemilikan. Contohnya saja seperti Harry Tanoesoedibjo yang mempunyai MNC 

Group, memiliki media seperti RCTI, TPI, GLOBAL TV, Radio Trijaya, Koran 

Seputar Indonesia, Indovision, porta berita Okezone.com, Sindonews.com. Selain 

itu ada Surya Paloh yang memiliki surat kabar harian Media Indonesia, Metro TV, 

dan portal berita Metrotvnews.com. Hal ini diperparah lagi dengan kenyataan 

bahwa pemilik media tersebut juga terjun dibidang politik. Seperti yang kita 

ketahui, Harry Tanoesoedibjo merupakan pemimpin Partai Perindo. Sedangkan 

Surya Paloh adalah pimpinan Partai Nasional Demokrat. 

Penyampaian sebuah pesan di media pastilah menyimpan subjektivitas. Bagi 

masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita akan dinilai apa adanya. Berita akan 

dipandang sebagai informasi yang penuh dengan objektivitas. Namun, berbeda 

dengan kalangan tertentu yang memahami betul kinerja pegawai media. Seorang 

penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data 

yang diperoleh di lapangan. Ide-ide ini lahir karena adanya tekanan dari pemilik 

modal yang mengatur semua kinerja mereka dalam menulis berita. pemberitaan 

tetaplah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu  (Morissan 2013:144) 
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Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Eriyanto (2012) yang menganggap 

bahwa orang yang mempunyai kekuasaan akan menggunakan kekuasaan dan 

otoritasnya untuk mempengaruhi orang lain dengan harapan agar orang lain 

mengikuti apa yang dimaui. Penggunaan kekuasaan itu tidak selalu dengan 

menggunakan jalan kekerasan, tetapi bisa juga dilakukan dengan mempengaruhi 

persepsi orang lain seperti lewat berita pada media massa (Eriyanto 2012:163) 

 

2.8 Tinjauan Tentang Program Bela Negara Pada Pemerintaan Joko 

Widodo 

Menurut Widjajanto (2013:115) pembelaan negara atau bela negara adalah tekad, 

sikap dan tindakan warga Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut 

yang dilandasi oleh kecintaanya kepada tanah air serta berbangsa dan bernegara. 

Secara konstitusional, upaya bela negara diatur dalam UUD Negara Repulik 

Indonesia pasal 27 (3) ; setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam 

upaya pembelaan Negara. Pasal 30 (1 dan 2) ; (1) tiap-tiap waarga negara berhak 

dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, (2) usaha 

pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sishankamrata. Dijelaskan 

bahwa TNI sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung 

(sumber: www.dpr.go.id/ 25/02/2016). Selain itu, Berdasarkan penjelasan pasal 9 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002, bela Negara merupakan sikap perilaku warga 

Negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada Negara kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (sumber: www.dpr.go.id/ 

26/02/2016). 

http://www.dpr.go.id/
http://www.dpr.go.id/
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Upaya penyadaran bela negara dalam kehidupan berbangsa dan negara telah 

banyak dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah dengan memasukkan bela 

negara dalam tujuan pendidikan. Widjajanto (2013:115), menjelaskan bahwa 

Tujuan pendidikan bela negara sesungguhnya merupakan penjabaran dari tujuan 

pendidikan kewarganegaraan (PKn). yaitu menanamkan jiwa dan semangat bela 

Negara kepada warga negara yang dapat mengoptimalkan pengetahuan 

kewarganegaraan (civil knowledge), keterampilan kewarganegaraan, dan watak 

kewarganegaraan. Perpaduan ketiganya melahirkan warga Negara yang sadar 

akan hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa negaranya. 

Selain melalui tujuan pendidikan, baru-baru ini pemerintah juga mencanangkan 

upaya bela Negara melalui program revolusi mental pemerintahan joko widodo. 

Dalam penjelasanya, Menteri Pertahanan mengatakan bahwa gerakan  bela negara 

merupakan tindak lanjut dari gerakan nasional bela negara yang telah dicanangkan 

oleh Presiden RI pada Peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember 2014 

yang lalu (http:// belanegara.kmenhan.go.id /07/08/2015). 

Program bela negara kemudian berlanjut setelah Kementrian Pertahanan 

mengadakan rapat koordinasi (rakor) pembentukan kader bela negara pada 7 

agustus 2015.  Tanpa adanya payung hukum yang secara jelas, akhirnya 

pemerintah secara resmi   melakukan pelatihan kader bela negara Tanggal 22 

oktober 2015. Sebenarnya, tidak ada perbedaan siknifikan antara bela negara yang 

dicanangka kementrian pertahanan dengan undang-undang yang mengatur tentang 

bela negara. Konsepnya sama yaitu menumbuhkan kesadaran akan konsep nilai-

nilai cinta tanah air, rela berkorban, dan yakin terhadap ideologi Pancasila. Yang 

menjadi pembeda adalah untuk menerapkan konsep tersebut, bela negara yang 
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digagas oleh kementrian pertahanan mengharuskan masyarakat mengikuti 

pelatihan yang dilatih oleh militer.  

Secara tekhnis para kader akan ditampung di lembaga pendidikan militer dan 

mengikuti pelatihan selama 1 bulan. Dalam pelatihan para kader akan diberikan 

beberapa nilai-nilai Bela Negara. Masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan 

tersebut kemudian akan dilantik sebagai kader bela Negara. Kedepannya para 

pelatih ini mampu melakukan pembinaan-pembinaan membentuk kader bela 

negara mulai dari tingkat sekolah Paud, TK, SD, SMP, dan seterusnya (http:// 

belanegara.kmenhan.go.id /13/10/2015). 

Dalam program ini, Kementerian Pertahanan membuat kejutan dengan 

mewajibkan warga Indonesia dari tingkat TK sampai umur 50 tahun ikut Bela 

Negara. Dalam situs resmi Kementrian Pertahanan dasar hukum dari program ini 

adalah UUD 1945 Pasal 27 dan UU Pertahanan No 3 tahun 2002. Antara lain 

berbunyi, bahwa setiap orang punya hak dan kewajiban bela negara Ini 

diwujudkan dalam empat poin, yakni pendidikan kewarganegaraan, ada pelatihan 

dasar militer wajib, menjadi TNI, dan pelatihan sesuai profesi masing-masing 

Akan tetapi, peraturan ini masih bisa berubah karena UU khusus dan jelas tentang 

program bela negara yang digagas kementrian pertahanan sendiri belum ada 

(http://belanegara.kemhan.go.id/14/10/2015).  

2.9  Analisis Framing  

Gagasan tentang framing pertama kali dilontarkan oleh Baterson tahun 1955. 

Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan 

yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana serta yang 

http://belanegara.kemhan.go.id/14/10/2015
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menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas (Sobur, 2002: 

161). Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada 1974, 

yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (strips of 

behavior) yang membimbing individu dalam membaca realitas (Sobur, 2002: 

162).  

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk 

mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, akor, kelompok, atau apasaja) 

dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. 

Disini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. Ada dua 

esensi dari framing, yang pertama bagaimana peristiwa dimaknai (ini 

berhubungan dengan bagian mana peristiwa yang diliput dan mana yang tidak) 

dan yang kedua adalah berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis (aspek ini 

berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung 

gagasan) (Eriyanto 2012:11). 

Dalam penelitian framing, yang menjadi persoalan adalah bagaimana realitas 

dikonstruksi oleh media. Lebih spesifik, bagaimana media membingkai peristiwa 

dalam konstruksi tertentu. Sehingga yang menjadi titik perhatian bukan apakah 

media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang 

dikembangkan oleh media. 

Ada beberapa definisi framing yang dikemukakan sejumlah ahli atau pakar yang 

disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 2.3 Definisi Framing Menurut Ahli 

No Pakar/Ahli Definisi 

1 Robert N Entman Proses seleksi dari berbagai realitas sehingga bagian tertentu dari 

peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspeklain. Ia juga 

menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang 

khas, sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar 

daripada sisi lain 

 

2 Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan 

disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada 

khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, 

penekanan, dan presentasi, seumber informasi, dan kalimat 

tertentu. 

3 David dan Robert 

Sanford 

Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang 

relevan. Frame mengorganisasikan sistem 

kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak 

kalimat, citra tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu. 

4 Amy Binder Skema interpretasi yang digunakanoleh individu untuk 

menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasikan, dan 

melabeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. Frame 

mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola 

yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti 

makna peristiwa. 

5 Pan dan Kosicki Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang 

digunakan dalam mengkode informasi, 

menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan 

konvensi pembentukan berita. 

Sumber: (Eriyanto,2012:77- 79) 

Jika dibandingkan dengan analisis diatas, model framing yang diperkenalkan 

Gamson dan Modigliani mengatakan bahwa frame adalah cara bercerita (story 

line) atau gugusan ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan 

konstruksi makna atas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu 

wacana. Gamson melihat wacana media (khususnya berita) terdiri atas sejumlah 

kemasan (package) melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. 

Kemasan itu merupakan skema atau struktur pemahaman yang dipakai oleh 

seseorang ketika mengkonstruksi pesan-pesan yang dia sampaikan, dan 

menafsirkan pesan yang dia terima (Eriyanto 2012:261).  

Kemasan (package) tersebut dibayangkan sebagai wadah atau struktur data yang 

mengorganisisr sejumlah informasi yang menunjukkan posisi atau kecendrungan 
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politik, dan yang membantu komunikator untuk menjelaskan muatan-muatan 

dibalik isu atau peristiwa. Keberadaan dari suatu package  terlihat dari adanya 

gagasan sentral yang kemudian didukung oleh perangkat-perangkat wacana 

seperti kata, kalimat, pemakaian gambar atau grafik tertentu, proposisi dan 

sebagainya. Semua elemen dan struktur wacana tersebut mengarahh pada ide 

tertentu dan mendukung ide sentral dari suatu berita (Eriyanto 2012:162). 

Perangkat framing yang dikemukakan oleh Gamson dan Modgliani dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

Tabel 2.4. Perangkat analisis framing model William Gamson dan Andre 

Modigliani 

Framing Devices 

(Perangkat Framing) 

Reasoning Devices 

(Perangkat Penalaran) 

Methapors Perumpamaan atau pengandaian  Roots  

Analisis klausal atau sebab akibat  

Cathphrases  

Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam 

suatu wacana Ini biasanya berupa jargon atau 

slogan. 

Appeals to principle  

Premis dasar, klaim-klaim moral  

Exemplar  

Mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian  

bisa teori, perbandingan yang didapat dari 

yang memperjelas bingkai.  

Consequenses  

Efek atau kosekuensi Bingkai.  

 

Depiction  

Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang 

bersifat konotatif. Defiction ini umumnya 

berupa kosa kata, leksikon untuk melabeli 

sesuatu.  

 

Visual Image  

Gambar, grafik, citra yang mendukung 

bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, 

kartun atau grafik untuk menekankan dan 

mendukung pesan yang ingin disampaikan.  

 

Sumber: (Eriyanto,2012: 262) 

Keadaan package pada wacana dicirikan dengan adanya ide yang didukung 

dengan perangkat wacana seperti metaphor, depiction, catchphrase, exemplars 

dan visual image, root, consequencies, dan appeals to principle. Perangkat 

tersebut mempunyai arti sebagai berikut: 
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1. Metaphors adalah cara memindahkan makna dengan menggabungkan dua 

fakta melalui analogi, seperti kiasan: seperti, bak, bagai, laksana dan 

sebagainya. 

2. Exemplars adalah mengemas fakta tertentu secara mendalam agar 

memiliki bobot makna lebih untuk dijadikan rujukan / pelajaran, bisa juga 

menjadi pelengkap dalam wacana untuk membenarkan suatu perspektif. 

3. Catchphrases merupakan bentuk kata, atau frase khas cerminan fakta yang 

merujuk pada pemikiran atau semangat sosial tertentu. Dalam wacana 

berita, catchphrases biasanya berupa jargon, slogan atau semboyan. 

4. Depictions adalah penggambaran fakta memakai kata, istilah, kalimat 

bermakna konotatif, dan bertendensi khusus agar pemahaman khalayak 

terarah ke citra tertentu, misalnya gairah, harapan, posisi, moral, serta 

perubahan. 

5. Visual image adalah pemakaian foto, diagram, grafis, tabel, kartun, dan 

sejenisnya untuk mengekspresikan kesan, misalnya, perhatian (penegasan) 

atau penolakan (kontras), menggunakan huruf yang dibesar-dikecilkan, 

ditebalkandimiringkan atau digarisbawahi, serta pemaikan bermacam 

warna. Tata letak halaman juga merupakan bagian dari dimensi visual 

wacana, seperti lebar kolom, penempatan halaman, dan panjang berita. 

6. Roots merupakan analisis kausal dengan mengedepankan hubungan yang 

melibatkan suatu objek atau lebih yang dianggap sebagai sebab terjadinya 

hal yang lain, digunakan sebagai pemberi alasan pembenaran dalam 

penyimpulan. 
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7. Appeals to principle adalah upaya memberikan alasan pembenaran dengan 

memakai logika dan prinsip moral untuk mengklaim sebuah kebenaran 

saat membangun wacana yang mempunyai sifat apriori, dogmatis, 

simplistik, dan monokausal kadang membuat khalayak tak berdaya 

menyanggah isi argumentasi dan Consequences berupa efek yang didapati 

dari bingkai. 

8. Consequences berupa efek yang didapati dari bingkai. Hal ini sejalan 

dengan pengunaan model framing Gamson dan Modgliani yang semua 

perangkat pada analisisnya mengacu pada pandangan tertentu, dan 

masing-masing kelompok menarik dukungan publik. Dengan 

memperbagus kemasan (package) dari sebuah isu, maka opini publik yang 

berkembang mendukung mereka, atau mengindahkan kebenaran versi 

mereka (Eriyanto,2012: 226). 

2.10 Kerangka Pikir 

Program bela negara merupakan program yang digagas oleh kementerian 

Pertahanan  yang merupakan bagian dari program revolusi mental pemerintahan 

Joko Widodo. Melalui program ini, pemerintah mengharapkan masyarakat dapat 

diberikan kesadaran akan konsep bela negara yang terdiri dari nilai-nilai cinta 

tanah air, rela berkorban, dan yakin terhadap ideologi Pancasila.  

Program bela negara mendapat  perhatian  penuh   dari berbagai media di tanah air 

setelah pemerintah secara resmi   melakukan pelatihan kader bela Negara Tanggal 

22 oktober 2015, tanpa adanya payung hukum yang secara jelas. Belum lagi 

program bela negara juga diwacanakan  ditengah kondisi ekonomi Negara yang 



36 

 

menurun karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika,  kasus 

korupsi, aksi terorisme,  yang belum terselesaikan secara baik oleh pemerintah. 

 

Media massa khususnya media online seperti Metrotvnews.com dan 

Sindonews.com juga tak luput dalam memberitakan program Bela Negara.  Hal 

ini cukup beralasan karena metrotvnes.com merupakan media online yang 

dimiliki oleh Surya Paloh yang juga merupakan pimpinan dari partai Nasional 

Demokrat. Partai ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yang berkomitmen 

mendukung dan mengawal pemerintahan Joko Widodo.  

 

Sementara Sindonews.com, dimiliki oleh Hary Tanoe Sudibyo yang merupakan 

pipinan partai perindo. Partai perindo merupakan partai baru yang dibentuk pada 

tahun 2014. Sebagai pimpinan dari partai baru, tentunya Hary Tanoe Sudibyo 

akan melakukan Positioning dalam upayanya menaikan elektabilitas partai. 

Positioning itu dapat diwujudkan dalam sikap  pro, kontra, atau netralnya partai 

perindo terhadap Program Bela Negara ini. Tentunya kedua media ini 

mengkonstruksi program bela Negara. Dengan banyaknya masalah yang 

mengiringi program bela negara, ditambah dengan kebingungan masyarakat akan 

program bela negara yang dinilai baru, membuat pemberitaan ini mudah di 

konstruksi demi kepentingan-kepentingan tertentu.  

 

Media massa cenderung memproduksi berita sesuai kriteria yang seirama dengan 

tujuan dan kepentingannya. Berita yang disajikan bukanlah realitas yang 

sesungguhnya karena berita tersebut melalui proses seleksi. Apa yang 

dimunculkan media melalui berita akan memperlihatkan penekanan terhadap satu 

aspek tertentu, dan juga menyamarkan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh 
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media. Karman (2013: 30) berpendapat bahwa  hal ini dimungkinkan karena para 

pemilik dan praktisi media yang berbeda latar belakang dan lingkungan sosial 

politiknya menjadi salah satu partisipan wacana, bahkan posisinya bisa mewarnai 

atau memengaruhi partisipasi yang lainnya.  

 

Kekuatan media dalam membentuk pesan atau mengembangkan wacana 

dipengaruhi oleh karakteristik organisasi media dan kerja kaum profesional yang 

terlibat di dalamnya.  Analisis framing model Wlliam A. Gamson dan Modigliani 

dipilih untuk menganalisis berita program bela Negara karena memiliki 

perangkat-perangkat yang fokus untuk melihat bagaimana sebuah berita tersebut 

dikonstruksi. Dari berbagai model framing yang ada di runah kajian ilmu 

komunikasi, penulis melihat bahwa perangkat framing milik Gamson dan 

Modigliani yang memiliki perangkat jelas untuk melihat penggambaran 

bagaimana dan seperti apa yang sebenarnya ingin disampaikan jurnalis.  

 

Kedelapan perangkat framing model Gamson dan Modigliani dengan detail dan 

terperinci melihat bagaimana penggambaran sosok dari isi berita yang ditulis 

jurnalis. Dimulai dari pemilihan Metaphors atau membuat kiasan, Exemplars 

adalah mengemas fakta, Catchphrases atau membuat slogan, Depictions atau 

kalimat bermakna konotatif, Visual image adalah pemakaian foto, Roots 

merupakan analasis kausal Appeals to principle adalah upaya memberikan alasan 

pembenaran dengan memakai logika dan Consequences berupa efek yang didapati 

dari bingkai. Hal ini tentu sangat membantu penulis untuk dapat melihat dengan 

rinci bagaimana konstruksi realitas yang dibangun oleh wartawan 

Metrotvnews.com dan Sindonews.com.  
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Fokus dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana framing 

yang dilakukan oleh media online Metrotvnews.com dan Sindonews.com dalam 

pemberitaan program bela negara  pada periode September sampai November 

2015, dengan menggunakan metode analisis framing William A. Gamson dan 

Andre Modigliani. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis. Menurut Bogdan dan 

Bikien, paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang 

bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. 

Paradigma konstruksionis menganggap pembuat teks berita sebagai penentu yang 

akan mengarahkan pola pikir khalayak. Pertanyaan utama dari paradigma 

konstruksionis adalah bagaimana peristiwa atau realitas dikonstruksi, dan dengan 

cara apa konstruksi itu dibentuk (Eriyanto, 2012: 37).  

Paradigma kontruksionis memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah 

realitas yang natural, melainkan hasil dari kontruksi. Maka dari itu, konsentrasi 

analisis paradigman kontruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau 

realitas tersebut dikontruksi, dengan cara apa kontruksi itu dibentuk. (Eriyanto, 

2012: 43). Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh Peter L. Berger. 

Menurutnya, realitas tidak dibentuk secara alamiah tetapi realitas dibentuk dan 

dikonstruksi. Melalui pemahaman ini, realitas menjadi berwajah ganda. Setiap 

orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas (Eriyanto, 

2002: 15). Setiap orang yang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan 
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tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas 

sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. 

Pendekatan konstrusionis mempunyai penilaian tersendiri bagaimana media, 

wartwan, dan berita dilihat. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat 

subjektif. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjekrif wartawan. 

Dengan kata lain, realitas tercipta lewat konstruksi dan sudut pandang tertentu 

dari wartawan. 

3.2  Definisi Konsep  

Siregar mendefinisikan konsep sebagai suatu istilah, terdiri dari satu kata atau 

lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum 

atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi 

dari sejumlah karakter kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu 

(Siregar 2013: 9).  

Setiap orang dapat menyusun konseptualisasi dari konsep analisis framing  media 

online  dengan cara yang berbeda-beda. Adapun definisi konseptual dalam 

penelitian ini yang pertama adalah Analisis framing, yaitu analisis yang dipakai 

untuk melihat bagaimana media mengontruksi realitas, analisis ini juga dipakai 

untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai media (Eriyanto, 

2012:11). Kedua, Ideologi Media adalah sebuah sistem ide (gagasan) yang 

mengandung pengetahuan, keyakinan, norma, dan nilai yang diperjuangkan atau 

dipedomani oleh orang atau sekelompok orang atau masyarakat tertentu dalam 

kehidupan sosialnya. Setiap media massa mempunyai ideologi yang tercermin 
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dari visi dan misi yang ada. Visi dan misi tersebut pada akhirnya akan terlihat dari 

produk jurnalistik yang dihasilkan  (Karomani, 2004:3) 

Ketiga adalah Media Online, yang merupakan media atau saluran komunikasi 

berbasis telekomunikasi dan multimedia atau komputer dan internet.(Romli, 2013: 

64).Media online dalam penelitian ini mencakup surat kabar berbentuk online 

yang menghasilkan produk jurnalistik berupa berita.  keempat adalah Berita,  

yaitu laporan tentang peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting, 

menarik bagi sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas 

melalui media massa periodi (Arifin 2006 : 4). 

Dan yang terakhir adalah Bela Negara, yang merupakan sikap dan tindakan warga 

Negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh 

kecintaanya kepada tanah air serta berbangsa dan bernegara (Widjajanto, 

2013:115)  

3.3 Tipe  Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh peniliti adalah tipe penelitian kualitatif 

dengan analisis framing Gamson dan Modigliani. Alasan pemilihan model 

framing Gamson dan Modigliani karena model analisis Gamson melalui delapan 

perangkatnya ditekankan bukan hanya pada level teks berita saja, melainkan lebih 

mendalam melalui penandaan dalam bentuk simbolik baik lewat kiasan, gambar, 

analogi,  maupun retorika yang secara tidak langsung mengarahkan perhatian 

khalayak.   

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari 

sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian 
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kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005: 43). 

Dalam konteks ilmu komunikasi menurut Pawito bertujuan mengemukakan 

gambaran dan/atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala 

atau realitas komunikasi terjadi.  Penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah 

mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, 

berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya (Pawito, 

2007:35) 

Paparan di atas juga menjadi alasan peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Sebagai peneliti komunikasi, tentu penulis lebih tertarik untuk meneliti proses 

komunikasi yang terjadi menggunakan metode kualitatif adalah pilihan yang 

dirasa tepat. Dengan pemahaman tersebut, penelitian kualitatif dinilai oleh peneliti 

tepat untuk mengetahui realitas yang ditampilkan pada pemberitaan media online 

mengenai  program bela negara pada periode September - November 2015 dan 

menjelaskan kontruksi (framing) oleh kedua media. 

3.4. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang peniliti terapkan adalah penelitian yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu 

(Kriyatono, 2010: 69). Dalam penelitian deskriptif, peneliti biasanya telah 

memiliki konsep dan kerangka konseptual. Melalui kerangka konseptual 

(landasan teori) tersebut, peneliti melakukan operasionalisasi konsep yang 

nantinya akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Penelitian deskriptif 
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menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan 

antarvariabel.  

Selain itu, tipe penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan 

untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. baik fenomena alamiah 

maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata. 2006: 72). Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnyakondisi atau hubungan yang ada. pendapat 

yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, 

atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung.  

Peneliti ingin menguraikan dengan mendeskripsikan hasil penelitian terkait 

pembingkaian berita program bela Negara yang digagas oleh pemerintahan Joko 

Widodo yang dilakukan oleh portal media Metrotvnews.com dan sindonews.com 

pada periode September - November 2015.  Dalam mendeskripsikan hal tersebut,  

peniliti menggunakan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk 

mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. 

3.5 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus kajian atau pokok soal 

yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang 

menjadi pusat perhatian dalam hal yang kelak dibahas secara mendalam dan 

tuntas (Bungin 2003: 41). 
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Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah mendeskripsikan 

bagaimana media online Metrotvnews.com dan sindonews.com dalam 

menyampaikan berita tentang program bela negara pada periode September - 

November 2015. Pada masa tersebut banyak terjadi kebingungan dibenak 

masyarakat, mengingat program bela Negara merupakan program baru 

pemerintahan Jokowidodo. 

Untuk mengetahui bagaimana media online Metrotvnews.com dan 

sindonews.com dalam memberitakan program bela negara pada periode 

September - November 2015 maka penelitian ini dilihat dalam level teks dan 

konteks.  Dalam level teks berita tersebut akan dianalisis dengan menggunakan 

elemen framing Gamson dan Modigliani yang meliputi pemilihan Metaphors atau 

membuat kiasan, Exemplars adalah mengemas fakta, Catchphrases atau 

membauat slogan, Depictions atau kalimat bermakna konotatif, Visual image 

adalah pemakaian foto, Roots merupakan analasis kausal Appeals to principle 

adalah upaya memberikan alasan pembenaran dengan memakai logika dan 

Consequences berupa efek yang didapati dari bingkai. karena kelengkapan 

indikator yang dimilki oleh teknik analisis Gamson dan Modigliani ini lebih 

sempurna untuk digunakan dalam meneliti sebuah teks berita sehingga kita dapat 

lebih jelas melihat bingkai berita seperti apa yang diberikan oleh media online 

Metrotvnews.com dan sindonews.com. 

Dalam level konteks, berita bela Negara akan dianalisis dengan melakukan 

wawancara dengan redaksi dan wartawan media tersebut.  Hal ini tentu sangat 

membantu penulis untuk dapat melihat dengan rinci bagaimana konstruksi realitas 
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yang dibangun oleh wartawan Metrotvnews.com dan sindonews.com dalam 

memberitakan program bela Negara.  

3.6 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini berjumlah  42 berita yang bersumber dari 26 

berita Metrotvnews.com dan 16 berita sindonews.com yang memberitakan 

program bela Negara pada peridode September – November 2015. Alasan 

dipilihnya 42 berita pada periode tersebut karena pada periode tersebut merupakan 

awal peluncuran program bela Negara dimana masih ada kebingungan mengenai 

program bela Negara dibenak masyarakat mengingat program tersebut masih 

baru.   

Peneliti memilih situs berita online Metrotvnews.com dan sindonews.com karena 

kedua media tersebut dimiliki politikus yang berpengaruh di Indonesia.  Seperti 

yang kita ketahui metrotvnes.com merupakan media online yang dimiliki oleh 

Surya Paloh yang juga merupakan pimpinan dari partai Nasional Demokrat. Partai 

ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat yang berkomitmen mendukung dan 

mengawal pemerintahan Joko Widodo. Sementara sindonews.com, dimiliki oleh 

Hary Tanoe Sudibyo yang merupakan pipinan partai perindo. Partai perindo 

merupakan partai baru yang dibentuk pada tahun 2014. Sebagai pimpinan dari 

partai baru, tentunya Hary Tanoe Sudibyo akan melakukan Positioning dalam 

upayanya menaikan elektabilitas partai. positioning itu dapat diwujudkan dalam 

sikap  pro, kontra, atau netralnya partai perindo terhadap Program Bela Negara 

ini. 
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3.7 Sumber Data  

Data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan menjadi jenis; data yang 

diperoleh dari interview, data yang diperoleh dari observasi, dan data yang berupa 

dokumen, teks, atau karya seni (Parwito, 2007: 96). Data dalam penelitian 

kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, 

melalui observasi dan wawancara. Namun, ada pula sumber bukan manusia (non 

human resources) di antaranya dokumen, foto, dan bahan statistik.  

Nasution dalam bukunya berjudul Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif 

menambahkan, bahan dokumentasi perlu mendapat perhatian untuk diteliti. 

Keuntungan bahan dokumen dilihat dari bahan yang sudah ada, telah tersedia, dan 

siap pakai. Namun peneliti memerlukan waktu untuk mempelajari bahan yang 

berguna bagi penelitian yang dijalankan. Dokumen mampu memberikan latar 

belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian dan dapat dijadikan bahan 

triangulasi untuk mengecek kesesuaian data.  

Ada dua jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Pertama data 

primer, beruba berita yang dikumpulkan dari situs portal berita online 

metrotvnews,com dan sindonews.com untuk keperluan analisis teks. Kedua data 

skunder, berupa hasil wawancara dari  wartawan dan redaktur Metrotvnews.com 

dan sindonews.com.  

Data relevan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam bentuk data 

primer dan data sekunder. 

a. Data Primer, adalah sumber data yang didapatkan langsung dari sumber 

aslinya. Data primer dalam penelitian ini adalah berita program bela 
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negara yang dimuat media online Metrotvnews.com dan sindonews.com 

pada periode September - November 2015. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dalam 

penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah wawancara redaksi dan 

wartawan Metrotvnews.com dan sindonews.com, literatur pustaka baik 

buku – buku, dan penelitian terdahulu, 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan manfaat empiris, metode pengumpulan data kualitatif yang paling 

independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data 

adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipasi, bahan dokumenter, 

serta metode bahan visual dan metode penelusuran bahan internet (Bungin, 2011: 

112). Oleh sebab itu, pengumpulan data  penelitian ini dilakukan dengan cara:  

a. Dokumentasi, adalah sebuah cara yang dilakukan untuk 

menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat 

dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, 

wasiat, buku, undang-undang, foto/video dan sebagainya. Dalam hal ini 

peneliti mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk pemberitaan pada situs 

online Metrotvnews.com dan sindonews.com yang memberitakan program 

bela negara pada peridode September – November 2015. 

b. Studi Pustaka, adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, 
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laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, 

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-

sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. 

c. Wawancara, adalah salah satu cara untuk mencari fakta dengan mengingat 

dan merekonstruksi sebuah peristiwa, mengutip pendapat dan opini 

narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan satu orang 

wartawan dan satu orang pimpinan atau bagian redaksi kedua media online 

Metrotvnews.com dan sindonews.com, terkait pemberitaan program bela 

Negara pada peridode September – November 2015. Namun karena 

keterbatasan peneliti, wawancara dilakukan melalui e-mail sehingga 

wawancara pada pihak yang terkait dengan pembuatan bela negara 

ditentukan oleh PR dari masing-masing media Metrotvnews.com dan 

Sindonews.com  

d. Untuk memudahkan penelitian, peneliti melakukan tugas tambahan 

dengan memilih dan memilah berita atau artikel sehingga sesuai dengan 

data yang diinginkan untuk penelitian. 

 

3.9. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai 

dengan fokus penelitiannya. 

a. Reduksi data 

Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data kasar yang 
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muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Penulis telah 

menggunakan reduksi data sebagai bentuk analisa yang menajamkan, 

menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang tersusun dan 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta cara yang 

utama bagi analisa kualitatif yang valid. Dalam hal ini peneliti telah 

melakukan analisis dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berisi 

penjelasan terhadap hal-hal yang dibahas dalam penelitian. 

c. Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

Dari penyajian data diatas, peneliti berusaha untuk mencari arti, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasikonfigurasi dan alur sebab 

akibat serta proposisi, kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung, makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yang merupakan 

validitasnya sehingga telah diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya 

dan kegunaannya. 

3.10 Teknik Analisis Data 

Penelitian komunikasi kualitatif lebih bertujuan untuk mengemukakan gambaran 

atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa sehubungan dengan realitas 

atau gejala komunikasi yang diteliti (Parwito, 2007:101). Tahap analisis data 

memegang peranan penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai faktor utama 

penilaian kualitas riset. Artinya, kemampuan periset member makna kepada data 
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merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsure reabilitas dan 

validitas atau tidak (Kriyantono, 2010:196). Adapun teknik analisis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Editing  

Tahap ini penulis memeriksa, melengkapi kembali data yang telah 

diperoleh sehingga data dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan-

kesalahan data yang mungkin terjadi. 

b. Tahap Analisa Data  

Peneliti dalam hal ini menganalisa data menggunakan model (analisis 

framing) kerangka Gamson dan Modigliani. Model framing yang 

diperkenalkan Gamson dan Modigliani mengatakan bahwa frame adalah 

cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna atas peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Wacana media 

terdiri dari sejumlah package interpretif yang mengandung konstruksi 

makna tentang objek wacana. Keadaan package pada wacana dicirikan 

dengan adanya ide yang didukung dengan perangkat wacana seperti 

metaphor, depiction, catchphrase, exemplars dan visual image, root, 

consequencies, dan appeals to principle seperti yang telah diterangkan 

diatas. Melalui kedelapan perngkat tersebut, peneliti akan mendapat hasil 

yang diinginkan. 

c. Tahap Interprestasi  

Apabila tahap editing dan analisa data telah dilaksanakan, analisa dimulai 

dengan mencari kalimat atau pernyataan dalam teks berita untuk 

diinterpretasikan dan ditafsirkan sesuai dalam skema analisis framing 
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Gamson dan Modigliani. Kemudianan, hasil analisis data tersebut 

dibandingkan dengan bagiamana wartawan membuat berita, dan kebijakan 

redaksi untuk menarik kesimpulan 

3.11 Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan 

data. Menurut Moleong (2002:173) pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada 

sejumlah kriteria tertentu. kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), dan kepastian (comfirmability). Berikut ini beberapa kriteria 

pelaksaan pemeriksaan yang telah dilakukan pada penelitian ini: 

a. Derajat Kepercayan 

Untuk memenuhi kriteria ini diperlukan beberapa ikhtisar seperti; 

 Memperpanjang keikutsertaan penelitian. Dalam hal ini 

peneliti telah melakukan penelitian dini dengan mengecek 

ketersediaan data bela Negara di situs online Metrotvnews.com dan 

sindonews.com, dengan mengakses website kedua media tersebut. 

 Ketekunan pengamatan. Peneliti membatasi berbagai pengaruh 

dengan menentukan ciri-ciri atau unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan data yang 

akurat. 

 Triangulasi. Moleong (2002;173-178) mengungkapkan bahwa 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi 
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data dilakukan dengan cross check, yaitu dengan cara data 

wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau 

data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil 

dari kedua teknik pengumpulan data tersebut. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan triangulasi data berupa berita yang terseleksi 

mengenai pemberitaan program bela Negara pada peridode 

September – November 2015 di media online Metrotvnews.com 

dan sindonews.com, wawancara wartawan saat pembuatan berita 

program bela negara, dan kebijakan redaksional media online 

Metrotvnews.com dan sindonews.com. 

b. Kepastian 

Pemastian pada proses dan penyajian hasil bahwa penelitian bersifat 

objektif atau tidak bergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap 

pandangan, pendapat dan penemuan seseorang saja. Dalam penelitian ini 

tidak berpengaruh pada pandangan siapapun sehingga penelitian ini 

bersifat objektif. Jadi, dalam memberikan analisa dan mengambil 

kesimpulan, didapatkan peneliti dari data yang ditemukan di lapangan 

dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian 

ditentukan dari pustaka. 



 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Situs Berita Online Metrotvnews.com 

Metrotvnews.com merupakan situs yang dikelola oleh Metro TV dalam rangka 

mempermudah khalayaknya untuk mengakses informasi yang Metro TV hasilkan 

juga sebagai usaha mendekatkan diri dan memperluas jangkauan khalayak. 

Metrotvnews.com secara terus-menerus melakukan update pemberitaan melalui 

situs web www.metrotvnews.com. Situs tersebut merupakan situs inti yang juga  

terkait dengan situs media sosial seperti https://twitter.com/metro_tv (Twitter), 

https://www.facebook.com/metrotv (Facebook), dan https://www.insta-

gram/metro tv/ (Insatagram). Dengan adanya situs Metrotvnews.com di berbagai 

media sosial, tentunya memudahkan masyarakat untuk  membaca berita di 

Metrotvnews,com. 

Metrotvnews.com juga  melakukan sinergi pemberitaan dengan semua Media 

Group termasuk surat kabar harian Media Indonesia. Semua perusahaan tersebut 

tidak lain dimiliki olehSurya Paloh. Selain berkiprah dalam industri media, Surya 

Paloh juga terjun dalam dunia politik sebagai Ketua Umum DPP Partai Nasional 

Demokrat. Berikut ini visi dan misi perusahaan: 

Isi berita di Metrotvnews.com kebanyakan adalah ringkasan berita yang telah 

disiarkan melalui siaran televisi Metro TV dan ringkasan berita cetak dari surat 

https://www.facebook.com/metrotv
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kabar harian media Indonesia. Dengan demikian kehadiran situs berita ini tidak 

lain merupakan bentuk berita online dari kedua media tersebut. Dalam portal 

media online Metrotvnews.com terdapat beragam konten-konten yang menarik 

yaitunews, internasional, bola, olahraga, teknologi, otomotif serta hiburan dengan 

tagline “knowledge to elevate”.  

Visi : 

Untuk menjadi media massa yang berbeda dengan peringkat nomor satu untuk 

berita, dengan menawarkan kualitas hiburan dan program lifestyle. Memberikan 

kesempatan iklan yang unik dan mencapai loyalitas dengan perusahaan pemirsa 

dan pengiklan. 

Misi: 

a) Untuk merangsang dan mempromosikan bangsa dan kemajuan negara 

terhadap suasana demokratis, untuk unggul dalam persaingan global , 

dengan apresiasiyang tinggi dari moral dan etika. 

b) Untuk menambahkan kehadiran berharga bagi industri televisi dengan 

menyediakan prespektif baru, dengan meningkatkan cara informasi 

disajikan dan dengan menawarkan alternatif hiburan berkualitas. 

c) Untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan dengan 

mengembangkan dan meningkatkan aset, untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan kesejahteraankaryawan, dan untuk menghasilkan keuntungan 

yang signifikan bagi pemegang saham. (http://www.Metrotvnews.com 

/06/09/2014)  

 

http://www.metrotvnews.com/
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Gambar 4.1 Logo Metrotvnews.com: 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Media online Metrotvnews.co 

 

Sumber:profil-Metrotvnews.com (http://www.Metrotvnews.com/06/09/2014)  

 

 

Remimpin Redaksi 

(Abdul Kohar)

Wakil Pemimpin redaksi 

(Nurfajri Budi Nugroho)

Redaktur Pelaksana

(Khudori, Luhur Hertanto, Fitra 
Iskandar, Insaf Albert Tarigan )

Redaktur

(Rizki Yanuardi, Ade Hapsari 
Lestarini, Achmad Firdaus, Ahmad 

Garuda Dkk)

Kordinator Peliputan

(Sjaichul Anwar)

Editor

(K. Yudha Wirakusuma, Tri 
Kurniawan, Fauzan Hilal, 

Dkk.)

Reporter

{Ahmad Zulfikar Fazli, Al 
Abrar, Desi Angriani, Deni 

Irwanto, Dheri Agriesta 
Martias, Lukman Diahsari, M}

Admin

(Rani Nuraini, Siti Kurniawati)

http://www.metrotvnews.com/06/09/2014
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4.2 Situs Berita Online Sindonews.com 

Sindonews merupakan situs berita online yang secara resmi berdiri pada 4 Juli 

2012, di bawah manajemen PT. Media Nusantara Dinamis. Sindonews memiliki 

tagline "Sumber Informasi Terpercaya", menyajikan informasi yang selaras 

dengan Sindo Media dan melakukan sinergi pemberitaan dengan semua media di 

MNC Group, seperti Koran Sindo, Sindo TV, Sindo Trijaya FM, Sindo Weekly, 

Okezone, MNC TV, RCTI, Global TV, dan MNC Channel. 

Sindonews memberikan akses informasi secara mudah, cepat, akurat, dan 

berkualitas kepada masyarakat luas. Berita yang dikemas dalam portal berita ini 

lebih mengarah kepada khalayak yang ingin membaca berita secara cepat, akurat, 

dan efisien. Kategori pemberitaan berupa informasi seputar Nasional, Metronews, 

Daerah, Ekonomi dan Bisnis, International, Sports, Soccer, dan Autotekno. 

Sindonews juga menyajikan informasi berbentuk multimedia seperti Sindo Photo, 

Sindo Video, dan Live TV MNC Media (http://about.sindonews.com/04/06/2014).  

Berita disajikan lebih singkat dan mudah bagi para pengunjung kapan saja dan 

dimana saja dengan situs web https://www.sindonews.com/. Situs ini juga terkait 

dengan beberapa situs Sindonews.com diberbagai media sosial seperti 

https://twitter.com/sindonews (Twitter), https://www.facebook.com/sindonews/ 

(Facebook), https://www.instagram.com/sindonews/ (instagram). Melalui situs-

situs ini Sindonews.com berusaha membombardir publik lewat pemberitaan 

terupdatenya. 

 

 

https://www.sindonews.com/
https://twitter.com/sindonews
https://www.instagram.com/sindonews/
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Visi: 

Visi Sindonews.com adalah menjadi media yang ideal di wilayah Indonesia meliputi 

informasi berita nasional, bisnis, olahraga, hiburan,dan  edukatif. 

Misi 

Sedangkan misi dari sindonews.com  adalah menjadi media online nomor satu yang 

dekat dengan pembacanya. Dengan akses mudah, dan  berita yang disajikan singkat 

namun  lebih komplit atau lengkap. 

 

Gambar 4.3 Logo Sindonews.com: 

 

Gambar 4.4  Struktur Organisasi Sindonews.com 

 

Sumber: Profil- Sindonews.com (http://about.sindonews.com/04/06/2014) 

Pemimpin Redaksi

(Pung Purwanto)

Redaktur Pelaksana

(Andryanto Wisnuwidodo, Puguh 
Hariyanto)

Redaktur

(Alviana Masrifah, Dani Dahwilani, Esnoe 
Faqih )

Reporter Dan Kontributor

(Ari Sandita Murti, Rina.A, Diana.R, Diandra 
Cae-sarlita, Disfiyant.G, Dkk)

Wakil Pemimpin Redaksi

(Masirom)

http://about.sindonews.com/04/06/2014


 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Hasil analisis dan pembahasan terhadap pemberitaan program bela negara periode 

September-November 2015 pada media online Metrotvnews.com dan 

Sindonews.com, dijelaskan menggunakan tabel analisis framing model Gamson 

dan Modigliani yang terdiri dari 8 perangkat yaitu (metaphor, depiction, 

catchphrase, exemplars, visual image, root, consequencies, dan appeals to 

principle), serta konteks (hasil wawancara dan dokumentasi). Adapun  

kesimpulanya adalah sebagai berikut: 

1. Pembingkaian yang terdapat pada Metrotvnews.com terhadap program 

bela negara cenderung lebih menampilkan sisi positif. Dalam bingkainya, 

Metrotvnes.com memandang bahwa bela negara adalah perwujudan hak 

dan kewajiban warga negara dalam membela negaranya, membangun 

nilai-nilai kecintaan pada tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, rasa 

nasionalisme, dan rela berkorban demi negara. Bingkai positif tersebut 

tentu saja untuk membentuk opini masyarakat terhadap citra program bela 

negara. Pembingkaian yang positif terhadap program bela negara juga 

menunjukan bahwa Metrotvnews.com sangat berpihak pada kepentingan 
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pemilik media, yang juga merupakan pimpinan partai yang mendukung 

pemerintahan.  

2. Secara umum teks berita Sindonews.com membingkai program bela 

negara dengan kritikan, khususnya yang menyangkut pautkan program 

bela negara dengan wajib militer, dana yang besar, mengarahkan persepsi 

khalayak bahwa program bela negara adalah adalah program yang 

memiliki banyak masalah dan tak sepatutnya didukung. Kritikan 

Sindonews.com terhadap program bela negara juga berpihak pada pemilik 

media yang juga merupakan pimpinan Partai Perindo yang juga tidak  

mendukung program tersebut. Namun meskipun begitu, sebenarnya situs 

berita Sindonews.com terlihat berusaha membangun konstruksi yang 

mendekati realitas yang ada. Hal tersebut dibuktikan pada bingkai 

pemberitaan, misalnya kritik pada kontroversi program bela negara yang 

tidak memiliki undang-undang sesuai dengan fakta yang ada. 

Sindonews.com juga menggunakan sumber-sumber lain sebagai 

penyeimbang dalam penulisan setiap beritanya. Tercatat juga ada beberapa 

sumber lain ada yang positif, dan juga negatif dipakai Sindonews.com 

dalam menuliskan pemberitaan program bela negara. 

6.2 Saran  

Penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat 

diperhatikan, antara lain:  

1. Program bela negara hendaknya diberitakan secara objektif dan 

berimbang. Keberpihakan media terhadap kepentingan tertentu seperti 

kepentingan pemilik media seharusnya tidak mempengaruhi pembuatan 
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berita pada sebuah media. Media haruslah menyadari tanggung jawab 

sosialnya kepada masyarakat sehingga aktor kepentingan pemilik media 

seperti kepentingan politik pemilik media sebaiknya dipisahkan dengan 

objektifitas media tersebut. Media haruslah berpihak dan loyal kepada 

masyarakat untuk memberitakan sebuah informasi yang objektif dan 

berimbang.  

2. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan agar dapat memperdalam isi 

konteks penelitian dan framing dari media lain, karena pada penelitian ini 

penulis menyadari kurangnya penelitian dalam hal konteks.  

3. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar masyarakat lebih jeli dalam 

memilih berita dan lebih kritis dalam memaknai pesan yang disampaikan 

dalam suatu berita. Pengaruh yang diterima media kadang membuat 

kesalahpahaman makna yang mestinya disadari dengan baik oleh 

masyarakat.  
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