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OLEH 

 

DAFFA ALSA PRADIKA 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi kinerja DPR dalam konten 

video Youtube “DPR Musikal” SkinnyIndonesian24, serta untuk menganalisis 

pembentukan citra yang dibangung dalam konten video Youtube “DPR Musikal” 

SkinnyIndonesian24. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing 

William A. Gamson. Sumber data pada penelitian berupa data primer dan 

sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka, Wawancara dan dokumentasi dengan 

mengamati setiap scene dari video DPR Musikal di kanal Youtube 

SkinnyIndonesian24 untuk memperoleh data mengenai objek yang dianalisis. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa DPR Musikal dikonstruksi 

berdasarkan isu yang beredar ditengah masyarakat Indonesia tentang maraknya 

kinerja buruk anggota DPR yang tersorot oleh media. Penggambaran kinerja 

buruk ini diilustrasikan melalui penokohan karakter anggota DPR senior yang 

haus akan sebuah kekuasaan. SkinnyIndonesian24 berusaha mengkonstruksi 

idealisme tokoh DPR “jahat” yaitu sebagai perwakilan rakyat yang berlandaskan 

pada kepentingan koalisi dan perusahaan. Dan anggota DPR “baik” yang ingin 

mengubah orientasi kekuasaan tersebut dengan sebesar besarnya kesejahteraan 

rakyat. Dalam video ini terdapat dua citra yang ditampilkan yaitu citra saat ini 

(current image) dan citra harapan (the wish image). The current image 

ditampilkan sebagai sebuah teguran dan sindiran bagi para anggota dewan yang 

berada dalam masa jabatan, namun berulang kali menampilkan performa buruk 

dalam etos kerja mereka. Citra yang berikutnya yaitu the wish image sebagai 

pembingkaian sebuah harapan, bahwa tidak semua anggota DPR kita saat ini 

benar benar berperilaku buruk seperti yang diberitakan dimedia. Pihak 

SkinnyIndonesian lewat tokoh Mawar mencoba mengkonstruksi bahwa masih 

terdapat sebuah harapan, berupa sosok wakil rakyat yang memiliki kejujuran dan 



 
 

memikirkan masalah dan kesejahteraan rakyat, yang nantinya dapat membawa 

perubahan pada struktur lembaga DPR saat ini kearah yang lebih baik. Hasil dari 

pembingkaian yang dilakukan menunjukan adanya respons khalayak berupa 

kesadaran politik khalayak melalui penggambaran kondisi legislatif di Indonesia 

melalui sindiran yang ditunjukan serta memberikan kesadaran bagi diri sendiri 

agar tetap fokus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. 

 

Kata kunci: Analisis Framing, Citra Politik, Konten Kreasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

ANALYSIS OF PERFORMANCE FRAMING OF LEGISLATIVE  

MEMBERS IN CREATIVE CONTENT  

(CASE STUDY ON “DPR MUSICAL” VIDEO ON SKINNYINDOENSIAN24 

YOUTUBE CHANNEL) 

 

 

 

BY 

 

DAFFA ALSA PRADIKA 

 

 

This study aims to determine the construction of the DPR's performance in the 

Youtube video content "DPR Musikal" SkinnyIndonesian24, as well as to analyze 

the image formation built in the Youtube video content "DPR Musikal" 

SkinnyIndonesian24. This study uses a qualitative research type with a descriptive 

approach. This research uses William A. Gamson's framing analysis method. 

Sources of data in this study are primary and secondary data obtained from 

library studies, interview, and research documentation by observing each scene 

from the Musical DPR video on the SkinnyIndonesian24 Youtube channel to 

obtain data about the object being analyzed. Based on the results of the study, it 

was found that the Musical DPR was constructed based on the issues circulating 

among Indonesian society regarding the widespread poor performance of DPR 

members which was highlighted by the media. The depiction of this poor 

performance is illustrated through the characterization of senior DPR members 

who are hungry for power. SkinnyIndonesian24 tries to construct the idealism of 

“evil” DPR figures, namely as representatives of the people based on the interests 

of the coalition and the company. And "good" DPR members who want to change 

the orientation of the power with the greatest amount of people's welfare. In this 

video there are two images displayed, namely the current image and the wish 

image. The current image is presented as a rebuke and satire for board members 

who are in office, but repeatedly display poor performance in their work ethic. 

The next image is the wish image as a framing of a hope, that not all members of 

our current DPR have really bad behavior as reported in the media. The 

SkinnyIndonesian party through the Mawar figure tries to construct that there is 

still a hope, in the form of a representative of the people who has honesty and 

thinks about the problems and welfare of the people, which will later be able to 

bring changes to the current structure of the DPR for the better. The results of the 



 
 

framing carried out show that there is a public response in the form of public 

political awareness through describing the legislative conditions in Indonesia 

through the satire that is shown and providing self-awareness to stay focused on 

guarding the course of democracy in Indonesia.  

Keywords: Framing Analysis, Political Image, Content Creation 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kinerja DPR periode 2019-2024  dalam 1 (satu) tahun awal periode menuai 

banyak soroton dan kritikan. Hal ini tidak terlepas dari minimnya implementasi 

fungsi DPR sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran 

dan fungsi kontrol, serta kinerja buruk yang menuai beragam kontroversi dari 

khalayak Indonesia. selain dari ketiga fungsi utama DPR, lembaga legislatif ini 

juga memiliki lain yang melekat yaitu berupa political educatif. Menurut Miriam 

Budiarjo menjelaskan bawha political educative adalah fungsi dimana anggota 

legislatif membuka kesempatan untuk bertindak sebagai pembawa suara rakyat 

dan mengajukan berbagai kepentingan rakyat terhadap pemerintah, adanya 

kehadiran fungsi ini sebagai penghubung antara suara rakyat dengan pemerintah, 

sehingga tidak terjadi jarak (gap) diantara keduanya. (Miriam Budiarjo, 

2008:327). Dalam hal ini legislatif memberikan pemahaman terhadap pemerintah 

tentang pandangan dan suara rakyat. Kendati demikian pada periode pemerintahan 

DPR periode 2019 – 2024 fungsi fungsi ini tidak dijalankan semaksimal mungin 

oleh DPR di awal priode kerja.  

 

Selama 1 (tahun) kinerja DPR dalam rangka implementasi fungsi legislatif 

cenderung mengalami penurunan dibandingkan degan periode sebelumnya (DPR 

Periode 2014 – 2019). Rakyat yang memberikan kepercayaan penuh kepada DPR, 

dengan harapan terdapat perubahan dibandingkan periode sebelumnya, justru 

dibalas dengan tindakan dan kinerja yang buruk. rakyat tidak merasakan kinerja 

yang sungguh- sungguh dari DPR untuk memperjuangkan berbagai kepentingan 

rakyat. Dilansir dari tirto.id Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) 

menilai bahwa kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2019 – 2024 
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merupakan periode terburuk selama era reformasi. Lucius Karus, selaku peneliti 

Formappi menyebutkan bahwa selama secara penerapan fungsi legislatif, periode 

ini merupakan yang terburuk. Selama 2 tahun bekerja, DPR periode 2019 – 2024 

hanya mampu mengesahkan 4 Rancangan Undang Undang (RUU). Bila 

dibandingkan dengan periode sebelumnya DPR berhasilmengesahkan 16 RUU 

dalam 2 tahun masa kerjanya, hal ini tentu merupakan penurunan kinerja yang 

ditunjukan oleh lembaga legislatif kita. (tirto.id)  

 

Pada masa sidang V yang berlangsung 6 Mei – 15 Juli 2019. DPR hanya berhasil 

mengesahkan 1 RUU, yaitu RUU perubahan tentang Otonomi khusus Papua, 

belum lagi RUU ini mendapatkan catatan dan kritik karena minimnya partisipasi 

masyarakat. Selain capaian legislasi yang rendah, FORMAPPI menyoroti 

berbagai kebijakan DPR ditengah pandemic yang menimbulkan kontroversi di 

tengah masyarakat.  

 

Formappi dalam artikel yang mereka terbitkan tanggal 21 oktober 2019, dengna 

tajuk berjudul “DPR BARU: APANYA YANG BARU?” menyebutkan bahwa 

selama sepuluh hari pertama DPR Periode 2019-2024 yang mereka perlihatkan 

hanyalah semangat untuk membagi-bagi kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan 

(AKD). Belum terlihat sikap responsive mereka terhadap tuntutan publik yang 

masih terngiang-ngiang ditelinga mereka, terkait dengan RUU-RUU kontroversial 

yang ditunda pengesahannya. Sikap partisipatif anggota yang diperlihatkan juga 

tidak kunjung membaik, masih banyak yang “membolos” ketika rapat perdana 

mereka. Tercatat ada 290 anggota DPR baru yang membolos saat rapat paripurna 

pelantikan pimpinan dan hanya 285 anggota DPR yang hadir. Meski memenuhi 

kuorum namun, hampir separuh anggota DPR bolos, artinya kebiasaan lama ini 

masih diteruskan.  

 

Pengalaman ini seharusnya menjadi pelajaran bagi DPR 2019-2024 untuk 

memperbaiki kinerjanya. Pertama, mengembalikan semua pelaksanaan fungsi 

fungsi pokok DPR (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dalam kerangka 

representasi rakyat. Jadi orientasi kinerja DPR harus berdasarkan kepentingan 
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rakyat dan bukan elit. Kedua, kehadiran anggota dalam rapat-rapat DPR sangat 

penting karena rapat itu merupakan forum menyampaikan dan memperjuangkan 

konstituen. (http://parlemenindonesia.org)  

 

Selain lemahnya implementasi fungsi legislatif, dan sikap partisiaptif anggota, 

terdapat aspek penganggaran yang juga ikut menuai kontroversi para masa jabatan 

DPR periode 2019 – 2024, diantaranya yaitu pengangaran sebesar 2 miliar rupiah 

untuk pengadaan multivitamin pada tahun 2021. Selanjutnya terdapat pengadaan 

gorden rumah dinas di kalibata, Jakarta Selatan yang mendapat kritik serta 

polemik lantaran dana penganggaran mencapai 43,5 Miliar, dan tender yang 

memenangkan pelelangan dicurigai terdapat kecurangan oleh publik. Anggaran 

untuk pengecatan dome Gedung Nusantara sebesar 4,5 Miliar dan anggaran 

penggantian lift Gedung Nusantara I pada 2021 dengang anggaran 55,4 Miliar 

juga menjadi sorotan masyarakat Indonesia.  

 

Kurangnya kinerja serta trasnparansi dari anggota legislatif tentu berpengaruh 

pada kepercayaan rakyat. percayaan rakyat. Kinerja DPR juda berdampak pada 

tingkat kepercayaan masyarakat. Keperca-yaan masyarakat terhadap lembaga 

legislatif sebagai modal efektifitas im-plementasi amanah rakyat serta kehor-

matan DPR. Kepercayaan publik terhadap DPR tidak hanya didapatkan tatkala 

pemilu legislatif yang mengantarkan pada kursi DPR, lebih penting adalah 

kepercayaan publik terhadap kinerja DPR sebagai cerminan bahwa DPR benar-

benar mewakili rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat publik yang tinggi akan 

mendorong DPR lebih leluasa merumuskan undang-undang dan mengawasi 

kinerja pemerintah. DPR dalam melakukan check and balancing terhadap 

pemerintah dengan dukungan penuh dari rakyat, dengan demikian pemerintah 

tidak akan berlaku sewenang-wenang dalam kebijakan dan pelayanan. Tetapi 

sebaliknya jika kepercayaan masyarakat rendah apapun yang dilakukan oleh DPR 

tidak akan mendapat dukungan, sedangkan pemerintah yang mendapatkan 

legitimasi dan berpeluang berlaku korupsi karena pengawasan yang lemah dari 

DPR (Rasaili, Wilda: 2015). 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja DPR yang saat ini 

ditampilkan merupakan kinerja kerja yang buruk. dilansir dari 

databoks.katadata.id hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, sebanyak 62,4% 

responden menilai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019 – 2024 

memiliki citra yang buruk, Survei ini diselenggarakan pada 18-19 September 

2019 dengan melibatkan 529 responden berusia minimal 17 tahun yang dipilih 

secara acak bertingkat di 16 kota besar Indonesia. 

 

 

Gambar 1. Citra kinerja anggota DPR di Mata Masyarakat Tahun 2019 

 

Data terbaru yaitu survei Indopol yang digelar pada tanggal 18 – 25 Januari 2022 

dengan tajuk “Partai Politik dan Kepercayaan Nasional” didapati hasil bahwa 

kepuasan publik terhadap kinerja DPR berada ditingkatan paling rendah yaitu 

hanya sebesar 3,1%. Menurut Fauzin selaku direktur Indopol Survei Jawa Timur 

mengatakan bahwa kinerja DPR mendapat kepercayaan rendah karena banyaknya 

isu yang menjadi sorotan seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang 

prosesnya dinilai cepat dan tak melibatkan partisipasi publik, UU IKN yang 

dinilai pembahasannya terlalu cepat hingga akhirnya disahkan menjadi UU. 

Survei ini melibatkan 1.230 responden yang sudah berumur 17 tahun atau sudah 

menikah, dengan metode survei yang digunakan yaitu multistage random 

sampling, dimana jumlah responden tiapprovinis di Indonesia diambil secara 

proporsional berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2020. 

Margin  of error survei kurang lebih 2,8 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 

persen. Dan proses wawancara dilakukan secara tatap muka. (https://mbsnews.id 

diakses pada 23 Mei 2022). 

https://mbsnews.id/


5 
 

 

Melihat rendahnya bentuk kinerja dari sosok perwakilan rakyat Indonesia, 

menjadikan alasan dari pemilik akun Youtube SkinnyIndonesia24 untuk 

membingkai kinerja apa saja yang telah ditunjukan anggota DPR  kedalam konten 

video drama musikal yang berjudul “DPR Musikal”. Akun Youtube 

skinnyIndonesian24 didirikan pada tanggal 24 Juni 2011. Salah satu karya yang 

baru saja disajikan dalam channel Youtube nya adalah video dengan judul “DPR- 

Musikal”. Video ini merupakan sebuah konstruksi penggambaran kinerja anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang erat dengan kultur politik dan sistem yang 

melekat di dalam lembaga legislatif tersebut.  

 

Video ini diupload pada bulan Mei tahun 2021 dan saat ini sudah mencapai 6,7 

juta views dan 80.000 komentar. Konsep yang diusung di dalam video ini 

merupakan drama musikal. Pemilihan konsep ini didasari pada nilai seni yang 

terkandung di dalam sebuah bentuk drama musikal yang menggabungkan elemen 

musik, tari, dan komunikasi verbal mampu menyentuh emosional dari para 

penonton sehingga dapat membuat adanya perubahan baik itu dalam segi afektif, 

kognisi dan psikomotorik. Dilansir dari indozone.id drama musikal yang di 

publish pada tanggal 2 Mei 2021 tidak membutuhkan waktu lama untuk 

menempati posisi 7 trending Indonesia hal ini selaras dengan hasil survey oleh we 

are social dimana konten lagu atau musik merupakan entri yang paling banyak 

dicari di Youtube. 

 

Drama Musikal DPR yang di publish oleh channel Youtube SkinnyIndonesian24 

menceritakan seorang sosok wanita bernama Mawar yang memiliki semangat 

juang dalam menjadi anggota baru DPR. Seiring perjalannya menjabat sebagai 

anggota DPR, banyak fenomena baru yang dilihat oleh sosok mawar ini di 

lingkungan dia bekerja. Sebagai contoh, ketika sosok mawar sedang menjalani 

rapat perdananya sebagai anggota, banyak sekali anggota DPR senior yang 

menunjukan sikap tidak kompeten mereka ketika menjabat, mulai dari 

terlambatnya salah satu anggota dalam rapat, dan bentuk pengabaian terhadap 

usulan yang diajukan mawar dalam rapat tersebut. 
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Kemudian digambarkan jelas dalam drama musikal ini bagaimana kultur politik 

koalisi yang memegang kekuasaan penuh dalam sebuah sistem kekuasaan. Partai 

partai besar yang bersatu diibaratkan sebagai tembok bagi anggota baru dalam 

menyuarakan gagasan dan ide baru. Drama musikal ini secara implisit dan 

eksplisit menggambarkan bagaimana realita yang berada di lingkungan kerja 

DPR. Bagi partai kuat dan besar, mereka seakan memiliki kuasa menyeluruh 

dalam kekuasaan ini, sedangkan bagi seseorang anggota yang tidak terikat dalam 

suatu partai akan sulit untuk dapat merubah sistem yang telah mengakar ini.  

 

Video DPR Musikal berusaha mengkonstruksi kinerja yang selama ini telah 

mereka lakukan selama periode menjabat.  Pesan konstruksi dalam penelitian ini 

merujuk pada penyampaian  pesan simbolik yang disuarakan melalui pilihan 

medium Youtube, dengan menggambarkan kinerja yang ditampilkan oleh anggota 

DPR, sehingga berimbas pada pembentukan citra politik di mata masayarakat. 

Poin konstruksi yang mereka sampaikan berbentuk realita yang diambil dari 

ragam fenomena permasalahan yang menunjukan penurunan tingkat kinerja 

anggota dewan kita.  

 

Berdasarkan gambaran tersebut, tentu dapat ditarik kesimpulan bahwa video 

Drama Musikal DPR dikonstruksi berdasarkan realitas dari temuan fenomena 

mengenai bagaimana kinerja DPR sehingga memunculkan citra dimata 

masyarakat, yang kemudian disuarakan melalui pembingkaian atas isu kurang nya 

kinerja DPR dalam menjadi wadah aspirasi masyarakat yang disiarkan melalui 

media Youtube.  

 

Dalam menganalisis fenomena ini, peneliti menggunakan analisis framing 

William A. Gamson dan Modigliani untuk melihat proses pembingkaian atas 

realitas sosial yang mereka sampaikan sebagai bentuk konstruksi terhadap kinerja 

DPR selama ini, dalam tayangan video. Metode analisis framing William A. 

Gamson digunakan karena secara kompleks mampu membongkar tabir konstruksi 

media yang mencakup elemen makrostruktural, mikrostruktural, dan retoris. 
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Kemudian metode analisis framing William A. Gamson cocok digunakan untuk 

membedah konstruksi isu melalui media digital.  

 

Analisis framing bertujuan untuk mengungkap pembingkaian sebuah realitas oleh 

media. Realitas sosial melalui framing dapat dikonstruksi dengan makna tertentu. 

Pusat perhatian pada analisis framing, menekankan pada bagaimana pesan 

dibentuk dari sebuah teks (Eriyanto, 2002) 

 

Dalam pandangan nya, Gamson menjelaskan bahwa ada dua perangkat yang 

menerjemahkan ide sentral tadi kedalam teks berita maupun video. Yang pertama 

yaitu framing devices (perangkat framing) yang berhubungan dan berkaitan 

langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam sebuah teks. 

Yang kedua yaitu reasoning devices (perangkat penyiaran) yang berhubungan 

dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu 

sehingga suatu teks tersebut memiliki dasar pembenar dan penalarannya 

(Eriyanto, 2002: 226). 

 

Analisis framing Gamson sejatinya merupakan analisis pembingkaian dalam 

pemberitaan surat kabar. Namun dikarenakan perkembangan zaman, dimana 

muatan informasi telah banyak disajikan melalui berbagai medium baru salah 

satunya media Youtube, maka konsep analisis ini peneliti gunakan dengan tetap 

memakai metode yang serupa namun dalam medium media digital. Proses 

pembedahan pembingkaian ini tetap pada rumus model yang digagas oleh 

William A Gamson dimana tetap memperhatikan alur pembedahan bingkai seperti 

penggunaan kata metafora, penonjolan slogan, penggunaan makna konotasi, 

penggunaan gambar dan pembedahan proses penalaran seperti hubungan sebab 

akibat, klaim moral yang berupa dialog tokoh, dan konsekuensi atas 

pembingkaian yang dilakukan. 

 

Penelitian ini juga sebagai keterbaharuan, bahwa tidak hanya media mainstream 

yang terikat instansi saja yang dapat melakukan pembingkaian atas suatu 

peristiwa, melainkan individu dengan menggunakan media baru juga dapat 
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melakukannya. Hal ini karena media baru seperti Youtube menjadi  sebuah 

dobrakan yang memungkinkan semua orang untuk dapat menjadi produsen 

informasi. Sehingga kajian analisis framing dapat dilakukan untuk melakukan 

pembedahan bingkai melalui konten yang diunggah seseorang melalui kanal 

Youtube. 

 

Untuk memperkuat proses analisis, digunakan juga metode analisis sentimen 

untuk melihat pendapat, sikap, evaluasi dan penilaian khalayak terhadap video 

DPR Musikal melalui kolom komentar. Penggunaan analisis sentimen ini 

berujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sentimen para penonton 

diapresiasikan kedalam teks tertulis (Nasukawa, 2003). Adanya sentimen dari 

khalayak menunjukan bukti adanya konsekuensi dalam pembingkaian video 

tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan dengan perangkat penerjemah reasoning 

devices pada konsep Framing model William A Gamson dan Modigliani.  

 

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti menggunakan judul “Analisis framing 

Kinerja Anggota Legislatif Dalam Konten Kreasi (Studi Kasus Pada Video 

“DPR Musikal” di channel Youtube SkinnyIndoensian24)”  

 
 
 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah 

yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana kinerja DPR ditampilkan dalam konten video Youtube “DPR 

Musikal” SkinnyIndonesian24 ?  

2. Bagaimana Konstruksi Citra dibangun berdasarkan hasil kinerja yang 

ditampilkan dalam konten video Youtube “DPR Musikal” ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat 

konstruksi kinerja DPR dalam konten video Youtube “DPR Musikal” 

SkinnyIndonesian24, serta untuk menganalisis pembentukan citra yang dibangung 

dalam konten video Youtube “DPR Musikal” SkinnyIndonesian24. 

 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kegunaan  baik  secara 

teoritis maupun secara praktis, kegunaan tersebut  adalah sebagai berikut : 

 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan  

kajian bidang ilmu komunikasi dan semoga dapat menjadi referensi untuk 

penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan studi jurnalistik 

dan media yang berfokus pada analisis Framing yang menggunakan media 

sosial terutama Youtube. 

 

2. Secara Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam memberikan bahan masukan 

bagi content creator atau masyarakat mengenai pertimbangan akan 

membangun suatu isu dalam sebuah frame video Youtube dan mendorong 

para praktisi konten untuk lebih berani menyuarakan pendapat dan suara 

mereka ketika melihat politik praktis yang tidak sesuai, karena sejatinya 

peran masyarakat dalam menyarakan pendapat ditujukan untuk membangun 

kearah yang lebih baik. Kemudian penelitian ini memberikan informasi 

bahwa penggunaan medium yang tepat, konten kreasi yang baik mampu 

digunakan sebagai medium konstruksi realitas. Selain itu, adanya penelitian 

ini guna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat guna 

mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 
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1.5 Kerangka Pemikiran 

 

Alur berpikir pada penelitian ini didasari pada sebuah video yang diunggah akun 

Youtube SkinnyIndonesian24 dengan judul “DPR Musikal” sebagai bentuk 

konstruksi penggambaran kinerja anggota DPR yang memunculkan bentuk citra 

anggota legislatif dalam bingkai drama musikal. 

 

Dalam video yang diunggah, pembuat video tentu memiliki kekuasaan penuh 

terkait isi dan informasi yang disampaikan. Selanjutnya, untuk mengetahui 

bagaimana penggambaran kinerja dalam video itu digunakan analisis framing 

dengan metode framing dari William A.Gamson dan Modigliani. Gagasan utama 

untuk memahami isu ini dilihat dari bagaimana kemasan video itu dibuat. Untuk 

menerjemahkan kemasan ini digunakan dua perangkat penerjemah yaitu framing 

devices dan reasoning device. framing device merupakan perangkat yang  

menekankan pada isu yang ditampilkan. Cakupan dari struktur framing devices 

sebagai berikut :  

1. Metaphors : adalah bagaimana pembuat frame menjelaskan makna dengan 

menggunakan perumpamaan atau pengandaian 

2. Catchphrases : adalah penggunaan frase yang menarik sehingga terlihat 

menonjol di dalam suatu wacana 

3. Exemplar : adalah proses dimana pembuat frame mengaitkan bingkai dengan 

sebuah contoh yang bertujuan untuk memperjelas bingkai tersebut 

4. Depiction : adalah penggambaran isu yang bersifat konotatif 

5. Visual Image : adalah bagaimana membuat frame menggunakan gambar, 

grafis, foto, video, untuk mendukung pesan ketika itu disampaikan 

 

Sedangkan pada reasoning device menekankan pada aspek proses penalaran 

terkait isu yang ditampilkan. Cakupan dari reasoning devices sebagai berikut: 

1. Roots : adalah proses penalaran dengan analisis sebab akibat yang 

menimbulkan terjadinya suatu hal tertentu 
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2. Appeals Principle : adalah sebuah klaim moral yang ditegaskan melalui 

argumentasi, sehingga khalayak menerima pesan sesuai dengan informasi 

yang telah dibingkai 

3. Consequences : adalah efek/ akibat dari pembingkaian yang dibentuk 

 

Konsekuensi atau efek yang dihasilkan dari sebuah pembingkaian yang disajikan 

dapat dilihat melalui kolom komentar. Untuk mengkaji efek yang ditimbulkan 

dari khalayak ini digunakan analisis sentimen dan hasil wawancara untuk 

menjabarkanya. Berdasarkan alur berpikir tersebut. maka peneliti menggambarkan 

alur pemikiran dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran 



 

 
 
 
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Gambaran Umum 

 

SkinnyIndonesian24 merupakan salah satu penggerak lahirnya berbagai content 

creator baru di Indonesia. Akun Youtube SkinnyIndonesian24 didirikan oleh dua 

bersaudara yaitu Jovial Da Lopez sebagai kakak, dan Andovi Da Lopez sebagai 

adik. Akun mereka ini didirikan pada tanggal 24 Juni tahun 2011. Awal  mula nya 

konten yang mereka dirikan ini hanya sebatas untuk hiburan dan pemenuhan 

kepuasan pribadi mereka. Seiring berjalan nya waktu, konten yang disajikan 

dalam kanal Youtube mereka ini berisikan video edukasi, video sindiran  terhadap 

kondisi di Indonesia, serta video pengalaman hidup mereka yang diharapkan 

dapat memotivasi dan menginspirasi para penonton.  

 

Kanal Youtube yang telah berdiri dari tahun 2011 ini memiliki total pengikut 

(subscriber) sebanyak 3.34 juta dan terdapat 299 jumlah konten yang telah 

mereka produksi. Salah satu konten masterpiece karya dua bersaudara ini yaitu 

video DPR Musikal yang mengilustrasikan bagaimana ruang lingkup kerja 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita dalam menjadi wadah aspirator 

rakyat. Penggambaran dalam tiap tiap adegan, serta dialog yang ada  di dalam 

video ini merupakan bentuk sindiran terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR).  

 

Video DPR Musikal diunggah pada tanggal 2 Mei tahun 2021. dan saat ini sudah 

mencapai 6,9 juta views dan 80.000 komentar. Konsep yang diusung di dalam 

video ini merupakan drama musikal. Pemilihan konsep ini didasari pada nilai seni 

yang terkandung di dalam sebuah bentuk drama musikal yang menggabungkan 
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elemen musik, tari, dan komunikasi verbal mampu menyentuh emosional dari 

para penonton sehingga dapat membuat adanya perubahan baik itu dalam segi 

afektif, kognisi dan psikomotorik. 

 

Video DPR Musikal yang diunggah oleh kanal Youtube SkinnyIndonesian24 

menceritakan seorang sosok wanita bernama Mawar yang memiliki semangat 

juang dan idealisme tinggi dalam menjadi anggota DPR yang baru saja dilantik. 

Sosok mawar dalam video ini digambarkan sangat ambisius dan bercita cita untuk 

memperbaiki keadaan Indonesia yang salah, terutama dari segi lingkungan hidup. 

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu 

isu penting dunia, karena akan menyangkut ekosistem, rantai makanan, perubahan 

iklim, dll.  

 

Melihat pentingnya isu lingkungan harus segera dibenahi di Negara Indonesia ini, 

sosok Mawar pun sebagai anggota baru mengajukan rancangan Undang Undang 

(RUU) FAK (Flora Agrikultur, dan Kehutanan). Namun usulan dari Mawar ini 

mengalami kebuntuan dan tidak ada anggota dewan yang mendukung RUU FAK 

ini.  

 

Seiring perjalannya menjabat sebagai anggota DPR, banyak fenomena baru yang 

dilihat oleh sosok mawar ini di lingkungan parlemen. Wajah anggota DPR yang 

dilihat mawar cenderung berpangku pada kepentingan, dan putus asa pada sistem 

yang sudah mengakar dan tidak memperdulikan rakyat. berbanding terbalik 

dengan janji janji manis yang disampaikan ketika Pemilu berlangsung. Kemudian 

digambarkan jelas dalam drama musikal ini bagaimana budaya koalisi DPR 

memegang kekuasaan penuh dalam sebuah sistem kekuasaan. Partai partai besar 

yang bersatu diibaratkan sebagai tembok bagi anggota baru dalam menyuarakan 

gagasan dan ide baru.  

 

Di Akhir video dijelaskan bahwa, Rancangan Undang Undang yang sebelum nya 

diajukan oleh sosok mawar ini diabaikan karena para anggota DPR yang sudah 

ada lebih dulu terikat oleh kaum pemegang usaha yang memiliki kepentingan, 
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sehingga kebijakan yang dibuat haruslah condong kepada para kaum kapitalis dan 

tumpul kepada rakyat. 

 

Video drama musikal ini menggunakan lima musik sebagai penguat emosi bagi 

para penonton. Adapun judul musik yang digunakan yaitu Mengubah Indonesia, 

PR – Persetan Rakyat, Manusia Setengah Dewa, Dilema, dan Pilihan Rakyat. 

serta terdapat delapan scene utama yang berisikan rangkaian alur cerita video 

drama musikal ini. 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Bagi seorang peneliti, penelitian terdahulu berguna sebagai acuan atau pedoman 

dalam proses penelitian. Adanya isu dan metode yang sama didalam penelitian 

terdahulu berguna sebagai sebuah referensi dalam penerapan teori serta konsep 

yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu juga, adanya penelitian terdahulu 

menjadi pembanding untuk penelitian yang akan dilakukan. Adanya penelitian 

terdahulu memudahkan peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai kajian 

fenomena yang sama namun dilihat dari berbagai macam kacamata penelitian. 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dan mendukung 

penelitian ini, sebagai berikut :  

 

Penelitian pertama berjudul “Kritik Comic dalam Kompetisi Kritik DPR 2018 

sebagai Praktik Demokrasi” oleh Ananda Ashari dan Adi Bayu Mahadian (2020). 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan analisis wacana van Dijk dan teori Bisosiasi. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana stand up comedy  sebagai salah satu media 

humor mampu menjadi sarana kritik sebagai penggambaran wujud demokrasi di 

Indonesia. selain itu penelitian ini berusaha untuk mengungkap makna kritik apa 

saja yang ada pada isi materi stand-up comedy Aji Pratama. Perbedaan dalam 

penelitian ini dengan apa yang akan peneliti teliti yaitu  penelitian tersebut 

menggunakan media stand up comedy sebagai bentuk kritik atas kinerja anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti 
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media yang digunakan sebagai konstruksi pesan satire dengan format drama 

musikal. 

 

Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana stand up comedy yang dibawakan 

oleh Aji Pratama memiliki empat wacana utama dalam penyampaian kritik atas 

kinerja DPR, keempat wacana itu yaitu perilaku atas tindakan korupsi yang 

dilakukan DPR selama masa jabatannya, perilaku kebanyakan mayoritas DPR 

yang tidur saat mengikuti rapat, perilaku DPR yang bolos dalam rapat, dan ragam 

kasus suap yang menimpa para anggota DPR. Penelitian ini berkontribusi dalam 

membantu peneliti melihat bagaimana pesan sindiran terhadap citra kerja DPR 

dapat disampaikan melalui berbagai media salah satunya stand up comedy. 

 

Penelitian kedua berjudul “Kinerja Dpr Dan Kepercayaan Publik: (Analisis 

Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019) oleh Wilda 

Rasaili, 2015, dalam jurnal Public Corner, Jurnal Social and Development vol 10 

No 2 Universitas Wiraraja Madura”. Metode yang digunakan yaitu kualitatif yang 

bertujuan untuk menganalisa kinerja DPR RI priode 2014-2019 yang berdampak 

pada kepercayaan masyarakat dan lemahnya dukungan masyarakat terhadap DPR 

RI. Bagaimana kinerja DPR sebagaimana bentuk implementasi peran fungsi dari 

legislasi, budgeting dan pengawasan, serta bagaimana kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja DPR selama 1 (satu) tahun di awal priode. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah terlihat bahwa kepercayaan publik terhadap DPR 

periode 2014 – 2019 cukup buruk dan rendahnya kepercayaan pubik terhadap 

DPR haruslah segera diperhatikan dan tindak lanjuti oleh anggota DPR dengan 

memperbaiki kinerja untuk membangun citra positif publik. Bila rakyat tidak 

percaya pada Lembaga Legislatif dan anggota DPR, maka rakyat tidak percaya 

pada output dan outcome legislatif. Penelitian ini memiliki kontribusi yaitu untuk 

mengonfirmasi dan membandingkan apakah terdapat kinerja yang berbeda antara 

kepemimpinan DPR periode 2014 – 2019 dan DPR periode 2019 – 2024. Serta 

membantu peneliti untuk mengetahui ragam kinerja yang ditampilkan oleh DPR 

RI serta bagaimana pandangan publik terhadap kinerja yang ditunjukan. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

1 Peneliti Ashari, Ananda dan Adi Bayu Mahadian. (Jurnal 

Komunikasi Universitas Telkom). 2020 

Judul Penelitian Kritik Comic dalam Kompetisi Kritik DPR 2018 

sebagai Praktik Demokrasi 

Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan bagaimana stand up comedy  

sebagai salah satu media humor mampu menjadi 

sarana kritik sebagai penggambaran wujud 

demokrasi di Indonesia. selain itu penelitian ini 

berusaha untuk mengungkap makna kritik apa 

saja yang ada pada isi materi stand-up comedy 

Aji Pratama 

Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini menggunakan media stand up 

comedy sebagai bentuk kritik atas kinerja anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan 

dalam penelitian yang akan peneliti media yang 

digunakan sebagai bentuk kritik yaitu dengan 

format drama musikal. 

Kontribusi 

Penelitian 

Membantu peneliti melihat bagaimana 

penggambaran kinerja DPR dapat disuarakan 

melalui beragam media salah satunya stand up 

comedy.  

2 Peneliti Wilda Rasaili, (Public Corner, Jurnal Social and 

Development vol 10 No 2 Universitas Wiraraja 

Madura), 2015 

Judul Penelitian Kinerja Dpr Dan Kepercayaan Publik: (Analisis 

Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Dpr Ri 

Tahun 2014-2019) 

Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa 

kinerja DPR RI priode 2014-2019 yang 

berdampak pada kepercayaan masyarakat dan 

lemahnya dukungan masyarakat terhadap DPR 
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RI. Bagaimana kinerja DPR sebagaimana bentuk 

implementasi peran fungsi dari legislasi, 

budgeting dan pengawasan, serta bagaimana 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR 

selama 1 (satu) tahun di awal periode. 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan penelitian terletak pada objek 

penelitian nya dimana pada penelitian ini 

membahas kinerja DPR periode 2014-2019 serta 

bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga 

mereka selama periode menjabat. Sedangkan 

untuk penelitian yang akan peneliti, objek 

penelitiannya  berupa penggambaran kinerja 

anggota DPR periode 2019 – 2024 yang 

dikonstruksi  oleh SkinnyIndonesian24 dalam 

video yang berjudul DPR Musikal  

Kontribusi 

Penelitian 

Membantu peneliti untuk mengonfirmasi dan 

membandingkan apakah terdapat kinerja yang 

berbeda antara kepemimpinan DPR periode 2014 

– 2019 dan DPR periode 2019 – 2024. Serta 

membantu peneliti untuk mengetahui ragam 

kinerja yang ditampilkan oleh DPR RI serta 

bagaimana pandangan publik terhadap kinerja 

yang ditunjukan.  

 
 
 

2.3 Paradigma Konstruktivisme  

 

Paradigma Konstruktivisme merupakan paradigma yang melawan pemaparan dari 

paradigma positivisme. Pada paradigma positivisme realitas ada dalam kenyataan 

yang berjalan sesuai dengan hukum alam (natural ways). Dan para peneliti 

berusaha untuk mengungkapkan kebenaran dari realitas yang sudah ada tersebut, 

dan memastikan bagaimana realitas tersebut senyatanya berjalan. Sedangkan pada 
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paradigma Konstruktivisme menyatakan bahwa realitas yang ada terbentuk dalam 

bermacam macam konstruksi mental, yang didasari pada pengalaman sosial, serta 

bersifat subjektif tergantung pada orang yang meng konstruksinya (Salim, 2009: 

41). 

 

Paradigma Konstruktivisme memandang penting kehadiran sebuah kelompok 

dalam membangun realitas. Realitas yang dibangun merupakan hasil dari proses 

pengkategorisasian konseptual yang dimiliki setiap individu di dalam kelompok 

tersebut (Simanjuntak: 2016). 

 

Konstruktivisme dengan tegas meyakini bahwa semesta secara epistemologi tidak 

semata mata ada dengan sendirinya, melainkan hasil dari buah konstruksi sosial.  

Para konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai analisis yang sistematis 

terhadap “socially meaningful action” yang didapat melalui pengamatan  

langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam kehidupan alamiah (Salim, 

2009: 42). Sehingga Realitas dipandang bukan sebuah kenyataan mutlak 

(objektif), namun bersifat subjektif yang dikonstruksi oleh individu (Yuningsih, 

2006). Tujuan dari konstruksi realitas ini yaitu untuk menggiring masyarakat 

kearah fakta yang dikehendaki.  

 

Poin penting dari sebuah pembentukan realitas dalam suatu masyarakat ialah 

penggunaan simbol dan bahasa. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, 

kepentingan, pengalaman mencoba untuk memberikan sumbangan terhadap 

pembentukan realitas secara simbolik. Bahasa merupakan buah hasil dari 

kesepakatan sosial yang memberikan label pada alam semesta, dan terus 

berkembang seiring kemajuan peradaban manusia.  

 

Roby Penman dalam (Ardianto : 2007) memaparkan bahwa kaitan 

konstruktivisme dengan kajian ilmu komunikasi sebagai berikut : 

1. Proses berkomunikasi bersifat sukarela, maksudnya seorang komunikator 

dalam proses komunikasi nya adalah subjek yang memiliki kebebasan dalam 

menyampaikan pendapatnya. 
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2. Pengetahuan adalah hasil dari produk sosial. Pengetahuan diyakini bukan 

sesuatu yang objektif, melainkan diciptakan dari interaksi kelompok sosial.  

3. Pengetahuan bersifat kontekstual, dalam hal ini pengetahuan akan selamanya 

terpengaruh oleh konsep ruang dan waktu, sehingga setiap pergantian zaman 

pengetahuan itu akan selalu berubah 

4. Teori teori menciptakan dunia. Teori bukanlah alat, melainkan suatu cara 

pandang yang mempengaruhi manusia atas suatu realitas 

5. Pengetahuan bersifat sarat nilai. 

 

Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruktivisme. Dimana teori ini 

mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang 

dihasilkan. Efek media terhadap perseorangan berbeda sesuai dengan kualitas 

komunikasi yang dibentuk. Biasanya dalam sebuah media informasi yang 

ditampilkan bukan berupa fakta atau peristiwa dalam arti yang riil.  

 

Sebelum informasi itu ditayangkan terdapat proses pengolahan fakta dan interaksi 

antara pembuat informasi dengan fakta. Jadi dalam proses nya sang pembuat 

informasi membuat pemahaman tersendiri atas fakta yang didapat lalu 

mengkonstruksi nya untuk disebarkan kepada khalayak. Hasil dari sebuah 

informasi atau pemberitaan di media adalah proses interaksi dan dialektika oleh 

sang pembuat.  

 

Menurut McQuali dalam Karman (2015: 14) media dalam paradigma 

konstruktivisme memiliki proposisi utama sebagai berikut : 

1. Masyarakat merupakan sebuah konstruk, bukannya realitas yang pasti 

2. Media memberikan bahan bahan bagi proses konstruksi sosial  

3. Makna ditawarkan oleh media namun dapat dinegosiasikan atau ditolak 

4. Media memproduksi makna makna tertentu 

5. Media tidak bisa memberikan realitas sosial yang objektif karena semua fakta 

yang disajikan adalah interpretasi. 
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Penekanan dalam pandangan konstruktivisme terhadap sebuah media dibagi 

menjadi enam poin penting, pertama yaitu menganggap media adalah agen 

konstruksi bukan sekedar penyalur pesan. Jika dalam pandangan positivisme 

media hanya sebagai sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator ke 

komunikan atau khalayak. Berbeda dengan pandangan konstruktivisme dimana 

media bukan hanya sebagai saluran bebas, media juga merupakan subjek yang 

mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan bias, dan pemakannya. 

Kedua informasi atau hasil berita yang sudah disebarkan bukan refleksi dari 

realitas melainkan hal yang sudah dikonstruksi dengan melibatkan ideology, 

pandangan, dan nilai nilai media. Ketiga Informasi yang disajikan selalu bersifat 

subjektif atas dasar hasil dari proses konstruksi. Keempat wartawan atau pembuat 

informasi bukan lah sebagai pelapor terhadap medianya, melainkan sebagai 

partisipan aktif yang menjembatani subjektifitas pelaku sosial. Kelima aspek 

etika, moral, dan nilai nilai tertentu tidak dapat dihilangkan dalam pemberitaan 

media. Hal ini karena sebagai seorang manusia yang mengkonstruksi realitas pasti 

memikirkan untuk tidak terlalu terlihat memihak terhadap suatu kelompok. 

Keenam khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas informasi (Eriyanto, 

2002: 20). 

 
 
 

2.4 Analisis Framing 

 

Analisis Framing merupakan metode analisis baru dalam mengkaji suatu teks 

wacana. Analisis ini merupakan kelanjutan atau modifikasi dari dimensi 

operasional metode analisis wacana oleh Van Dijk. Analisis Framing digunakan 

sebagai kacamata media dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa. Fokus dari 

analisis ini terletak pada bagaimana sebuah media memberikan pemaknaan 

khusus dan membingkai peristiwa untuk kebutuhan pemberitaan nya. Penggunaan 

metode analisis Framing dalam sebuah teks wacana dimaksudkan agar kita dapat 

mengerti dan mampu menafsirkan makna dengan cara melihat dan menguraikan 

bagaimana sebuah media yang memberitakan peristiwa tersebut membingkai isu 

(Eriyanto, 2002: 9). 
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Analisis framing termasuk kedalam paradigma konstruktivisme dimana dalam 

paradigma ini teks / pesan yang dihasilkan oleh media sengaja dibuat untuk 

menggiring opini khalayak kearah yang diinginkan oleh media (Sukirno, 2015). 

Karena hal itu framing hadir dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengungkap 

tabir konstruksi isu yang dikemas media, dalam mengungkapkan fakta. Kajian 

framing ada untuk membongkar ideologi media dalam membingkai isu sehingga 

dapat terlihat dalam sebuah pemberitaan oleh media ada bagian yang menonjol 

dan ada bagian yang hilang (Murafihah, 2019). 

 

Terdapat dua esensi utama dari metode analisis framing. Pertama, bagaimana 

peristiwa dimaknai. Proses pemilihan fakta ini berlandaskan pada asumsi dari 

pembuat teks/pesan dengan perspektif dari sudut pandangnya. Dalam proses 

pemaknaan peristiwa ini terdapat dua kemungkinan yaitu bagian mana dari suatu 

peristiwa itu dijadikan fokus utama atau disorot (include) dan bagian mana yang 

dibuang (exclude). Penekanan aspek ini biasanya dilakukan media dengan cara 

pemilihan angle atas peristiwa tertentu sehingga peristiwa yang ditampilkan oleh 

media dibentuk berdasarkan sudut pandang yang dikehendaki.   

 

Kedua, bagaimana fakta itu ditulis untuk disampaikan kepada khalayak. Gagasan 

dalam penulisan fakta ini disampaikan melalui penggunaan ragam kata, kalimat 

dan gambar untuk proses mendukung dari gagasan yang disampaikan media 

tersebut. bagaimana fakta yang dipilih ditekankan dengan pemaknaan tertentu 

misalnya penempatan yang mencolok, pengulangan dari kalimat yang ingin 

dikampanyekan, dan pemakaian grafis. Elemen dalam penulisan fakta ini 

berhubungan dengan penonjolan realitas, oleh karenanya, aspek tertentu yang 

sebelumnya ditonjolkan dalam proses pemilihan fakta menjadi lebih menonjol, 

dan mendapatkan ruang untuk diperhatikan lebih besar dibandingkan aspek yang 

lain. Kedua aspek pokok ini digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari 

konstruksi pemberitaan lebih memiliki makna dan mudah diingat oleh khalayak 

(Eriyanto, 2002: 69). 
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Dapat dipahami dengan jelas bahwa titik perhatian dari analisis Framing terletak 

pada bagaimana media membingkai isu atas peristiwa dan bukan tentang baik atau 

buruknya konten pemberitaan pada sebuah media. Baik atau buruk sebuah 

pemberitaan itu merupakan sebuah konsekuensi atas pemaknaan, sedangkan 

pembingkaian isu adalah prosesnya. terdapat 4 model terkenal dalam memahami 

analisis Framing, model tersebut diantaranya yaitu : Murray Edelman, Robert N. 

Entman, William A.Gamson,dan Zhongdan Pan (Eriyanto, 2002: 67). 

 

Analisis framing Murray Edelman menekankan pada aspek kategorisasi dan 

ideologi, ia memandang bahwa frame yang ditampilkan merupakan hasil dari 

pemberian kategorisasi oleh sebuah media. Robert N. Entman memandang 

framing dilakukan dengan dua aspek penting yaitu seleksi isu dan penonjolan isu. 

Didalamnya terdapat 4 elemen utama yaitu define problems, diagnose causes, 

make moral judgment, dan Treatment Recommendation. William A. Gamson 

memaparkan Framing merupakan satu kesatuan ide sentral yang sudah dikemas 

(package) yang didalam proses pengemasan nya terdapat 2 perangkat pembantu 

dalam penerjemahan ide sentral tersebut yaitu framing devices (metaphors, 

catchphrases, exemplar, depiction, visual image dan reasoning devices (roots, 

appeals to principal dan consequences). Zhongdan Pan menekankan framing pada 

structural teks yang dibuat berdasarkan 4 struktur utama yaitu struktur sintaksis, 

skrip, tematik, dan retoris.  

 

Setiap model analisis framing dari keempat pendapat ini memiliki berbagai cara 

dan pendekatannya masing masing, namun menurut Ji Suk Wo (Eriyanto, 2002: 

287). Secara keseluruhan terdapat tiga kategori besar yang menjadi elemen utama 

dalam framing, yaitu :  

1. Level Makro Struktural : pada tingkatan ini Framing atau pembingkaian atas 

suatu peristiwa dilihat dalam tingkat wacana atau bagaimana media 

memahami suatu peristiwa.  

2. Level Mikro Struktural : pada level ini Framing menitikberatkan pada sisi 

mana dalam suatu peristiwa itu ditonjolkan dan mana yang harus dihilangkan. 

Penonjolan fakta dan penyembunyian fakta dari konstruksi sebuah 
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pemberitaan terdapat pada level ini. proses dari penonjolan fakta dilakukan 

dengan cara pemilihan angle atas peristiwa tertentu sehingga peristiwa yang 

ditampilkan oleh media dibentuk berdasarkan sudut pandang yang 

dikehendaki 

3. Retoris : retoris menjadi level dimana Framing terfokus pada penekanan 

fakta. Penekanan fakta ini dapat disampaikan melalui penggunaan ragam 

kata, kalimat dan gambar untuk proses mendukung dari gagasan yang 

disampaikan. Hal tersebut bertujuan agar khalayak yakin terhadap argumen 

yang disampaikan oleh media.  

 

Tabel 2. Elemen Framing 

 Makro Struktural Mikrostruktur Retoris 

Murray Edelman ●  ●   

Robert N. Entman ●  ●   

William A. Gamson ●  ●  ●  

Zhongdan Pan ●  ●  ●  

 

Secara garis besar pandangan William A. Gamson dalam menjelaskan konsep 

framing mencakup keseluruhan 3 kategori besar dari elemen framing. Konsep 

framing menurut Gamson dipandang sebagai seperangkat gagasan yang 

menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu isu 

atau wacana. Ide sentral selanjutnya diperkuat oleh perangkat wacana lain 

sehingga antara satu bagian wacana dengan bagian lain saling mendukung.  

 

Gamson melihat wacana media terdiri atas sejumlah kemasan yang sudah melalui 

makna konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Pandangan Gamson memahami 

framing sebagai suatu ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan 

memaknai suatu isu. Ide sentral ini didukung oleh wacana lain sehingga antara 

satu bagian wacana dengan bagian lain saling mendukung. Analisis framing 

Gamson melihat bagaimana wacana media sebagai suatu gugusan perspektif 

interpretative ketika memberikan pemaknaan atas suatu konstruksi atas peristiwa 

(Sobur, 2009: 175). 
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Dalam pandangan nya ia menjelaskan bahwa ada dua perangkat yang 

menerjemahkan ide sentral ke dalam teks berita maupun video. Yang pertama 

yaitu framing devices (perangkat framing) yang berhubungan dan berkaitan 

langsung dengan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam sebuah teks. 

Cakupan dari struktur framing devices sebagai berikut :  

1. Metaphors : adalah bagaimana pembuat frame menjelaskan makna dengan 

menggunakan perumpamaan atau pengandaian 

2. Catchphrases : adalah penggunaan frase yang menarik sehingga terlihat 

menonjol di dalam suatu wacana 

3. Exemplar : adalah proses dimana pembuat frame mengaitkan bingkai dengan 

sebuah contoh yang bertujuan untuk memperjelas bingkai tersebut 

4. Depiction : adalah penggambaran isu yang bersifat konotatif 

5. Visual Image : adalah bagaimana membuat frame menggunakan gambar, 

grafis, foto, video, untuk mendukung pesan ketika itu disampaikan 

 

Yang kedua yaitu reasoning devices (perangkat penyiaran) yang berhubungan 

dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan tertentu 

sehingga suatu teks tersebut memiliki dasar pembenar dan penalarannya. Cakupan 

dari reasoning devices sebagai berikut: 

1. Roots : adalah proses penalaran dengan analisis sebab akibat yang 

menimbulkan terjadinya suatu hal tertentu 

2. Appeals Principle : adalah sebuah klaim moral yang ditegaskan melalui 

argumentasi, sehingga khalayak menerima pesan sesuai dengan informasi 

yang telah dibingkai 

3. Consequences : adalah efek/ akibat dari pembingkaian yang dibentuk 

(Eriyanto, 2002: 225).  

 

Kemasan yang berisikan dua perangkat penerjemah ini diilustrasikan oleh 

Gamson sebagai konstruksi dari sebuah pembuatan mobil Masing masing 

komponen utama dalam pembentukan mobil seperti roda, velg, baja, saling 

berkaitan dan berhubungan kemudian disatukan dan terbentuklah suatu mobil 

seutuhnya. Alur pemikiran logika dari pembuatan mobil ini di ilustrasikan untuk 
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menjelaskan bagaimana seperti itu juga dalam kemasan konstruksi realitas atas 

peristiwa. Masing masing kata, metafora, kalimat, pengandaian, dan elemennya 

saling berkaitan untuk menuju satu gagasan tertentu atau kemasan tertentu yang 

telah dikehendaki (Eriyanto, 2002: 228). Pandangan nya yang kompleks mengenai 

framing menjadi acuan peneliti dalam melihat makna atas konstruksi realitas 

kinerja DPR dalam video SkinnyIndonesia24.  

 
 
 

2.5  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

 

Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan Lembaga legislatif yang memiliki 

kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menjadi perwakilan rakyat. 

Kehadiran DPR di Indonesia sebagai wujud dari berlaku nya sistem pemerintahan 

Indonesia yaitu demokrasi. Hal ini disebabkan karena DPR menjadi pilar penting 

dalam pemisahan kekuasaan yang tugasnya membuat Undang Undang serta 

menjadi jembatan antara rakyat dengan petinggi di Negara ini.  

 

Dalam proses berjalannya sebuah Negara Indonesia, lembaga yang paling dekat 

dengan rakyat adalah lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan DPR. 

Kedua institusi ini didapatkan dari partisipasi rakyat ketika diadakannya 

pemilihan umum (pemilu). Dewan Perwakilan Rakyat saat ini memiliki 

kedudukan sebagai lembaga yang menghimpun seluruh aspirasi dari rakyat. 

keterkaitan antara eksistensi anggota DPR sebagai wakil rakyat dengan 

masyarakat luas sebagai subjek dari yang terwakili. Gilbert Abcarian melihat 

keberadaan wakil rakyat di dalam parlemen ke dalam empat perspektif. Yang 

pertama wakil rakyat bertindak sebagai seorang wali (trustee), kedua wakil rakyat 

bertindak sebagai utusan (delegate), ketiga wakil rakyat bertindak sebagai 

politico, keempat wakil rakyat bertindak sebagai partisipan (Reformasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2006: 8). 

 

Sejarah singkat berdirinya Dewan Perwakilan Indonesian dibagi menjadi 3 fase 

yaitu masa Volksraad, masa perjuangan (Tjuo Sangi-in) dan KNIP (Komite 
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Nasional Indonesia pusat). Dalam perkembangannya terdapat pergesaran tugas, 

wewenang, dan fungsi DPR di Indonesia sebelum amandemen UUD dan setelah 

Amandemen UUD 1945. Susunan lembaga negara sebelum diamandemen, diatur 

bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan 

rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR 

mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi 

yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK. 

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 UUD Tahun 1945 (Mulyani, 2018) 

 

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga 

Negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai 

politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu 

Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh 

rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun 

demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Hubungan antara 

Presiden dan DPR tampak dalam kaitannya dengan fungsi Presiden dalam ranah 

legislatif, presiden membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Selain 

itu, dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan 

Negara lain, harus juga dengan persetujuan DPR. 

 

Setelah Amandemen UUD 1945, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan 

hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan 

sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation 

of power) kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, 

yaitu Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. 

 

Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 UUD Tahun 1945. 

Melalui amandemen, kekuasaan DPR diperkuat dan dikukuhkan keberadaannya 

terutama diberikannya kekuasaan membentuk UU yang merupakan karakteristik 

sebuah lembaga legislatif. Hal ini membalik rumusan sebelum perubahan yang 

menempatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU. Dalam 
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pengaturan ini memperkuat kedudukan DPR terutama ketika berhubungan dengan 

Presiden. (Mulyani, 2018)  

 

Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang perwakilan rakyat, 

lembaga DPR diatur dalam Undang Undang dasar tahun 1945 yang dalam 

perkembangannya terdapat 2 kali proses amanden pasca periode reformasi. 

Adapun pasal yang mengatur fungsi DPR adalah Undang Undang Dasar tahun 

1945 pasal 20 yang sebelum reformasi berisi dua ayat yang berbunyi : 

1. Tiap tiap Undang Undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat 

2. Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam 

persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

 

Setelah Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998 fungsi anggota DPR 

selanjutnya ditambahkan lewat hasil sidang umum MPR tanggal 14-21 Oktober 

1999 menjadi 4 ayat yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang.  

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

3.  Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

4.  Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang. 

 

Kemudian terdapat penambahan fungsi anggota DPR pada Amandemen UUD 

19945 yang kedua dalam sidang tahunan MPR tangal 7-8 Agustus 2000, dengan 

menambahkan 1 ayat pada pasal 20 dan penambahan 4 ayat baru yang terhimpun 

dalam pasal 20A yang megatur tentang fungsi dan hak hak DPR, pasal tersebut 

berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 20 

1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-

undang.  

2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 

3.  Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 

rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 

Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

4.  Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi undang-undang. 

5. Dalam hal rancangan Undang Undang yang telah disetujui bersama tersebut 

tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 

rancangan undang undang tersebut disetujui, rancangan undang-undnag 

tersebut sah menjadi undang-undnag dan wajib diundangkan 

 

Pasal 20A  

1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan 

fungsi pengawasan.  

2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal 

lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.  

3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, 

setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 

pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.  

4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. (tirto.id 

diakses pada tanggal 11 Aprl 2022) 

 

Berdasarkan perkembangan pengaturan fungsi lembaga DPR yang disebutkan 

dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Amandemen kedua tahun  2000 Pasal 20A ayat (1) saat ini DPR memiliki fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi 
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dalam pembentukan undang undang yang didiskusikan dengan presiden untuk 

disahkan dan mendapatkan persetujuan secara bersama. Fungsi anggaran adalah 

fungsi DPR dalam menyusun dan menetapkan anggaran belanja dan pendapatan 

Negara bersama dengan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. 

Terakhir yaitu fungsi pengawasan dimana DPR ditugaskan dalam pengawasan 

terhadap implementasi pelaksanaan Undang undang dasar 

 
 
 

2.6 Kultur Politik Anggota DPR 

 

Kultur politik merupakan sebuah bentuk pola perilaku dimasyarakat dan sistem 

demokrasi dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, 

politik pemerintahan, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota 

masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat di artikan sebagai suatu 

sistem nilai bersama suatu masyarakat/ kelompok yang memiliki kesadaran untuk 

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan 

publik untuk masyarakat seluruhnya. Kultur Politik meurut Sydney Verba 

merupakan konsep kepercayaan paling empiris, simbol-simbol eksresif, dan nilai-

nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan (Yusuf, 

2016).  

 

Dalam perkembangannya kultur politik di Negara Indonesia sejalan dengan sistem 

politiknya, dimana didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, 

eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga 

bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan 

yaitu DPR yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil- wakil Partai Politik dan 

DPD yang anggota anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. 

 

Namun semakin kesini terdapat Pergeseran pemaknaan kultur yang  dialami oleh 

bangsa Indonesia terutama anggota DPR. belakangan ini sejumlah elite anggota 

DPR memaknai politik sebagai kekuasaan. Mereka memanfaatkan politik sebagai 
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cara bagaimana kekuasaan bisa dilanggengkan, sampai-sampai mengabaikan etika 

politik.   

 

Menurut Ribut Lupiyanto, seorang pengamat politik menyebutkan bahwa akibat 

dari pergeseran kultur politik di Negara ini berkaitan dengan sistem sharing of 

power (Trias Politika) yang menciptakan pembagian kekuasaan dan win win 

solution antar anggota/lembaga di dalamnya. Akibatnya muncul lah kultur 

kontraproduktif bagi demokrasi yang berdampak pada lembaga perwakilan rakyat 

/ DPR. Pertama adalah kultur politik transaksional. Hulu lahirnya adalah karena 

sistem koalisi pada sharing of power. Dimana koalisi yang dibangun cenderung 

pragmatis dan lebih mengesankan transaksi politik dibandingkan pembangunan 

politik.  

 

Kedua adalah kultur politik akomodasi. Dimana potik ini merupakan jalan tengah 

demi merangkul kepentingan dan meredam serangan lawan. Awalnya akomodasi 

hanya berlaku bagi golongan sekbu. Namun seiring dinamika politik, akomodasi 

semakin berkembang hingga ke kubu lawan. Kutur ini mnjebak  pada miskinnya 

independensi pemimpin. (Wahyu dan Purwatari, 2014) 

 

Yang terakhir adalah kultur politik pencitraan, kultur ini mengemas realitas untuk 

mengecohkan publik karena kondisi yang sesunguhnya sedang dalam kamuflase 

atau pengalihan isu. Politik citra muncul dan marak sejak era reformasi dan 

berkembangnya dunia informasi.  

 
 

2.7 Citra 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Citra didefinisikan sebagai suatu 

gambaran yang dimiliki oleh orang banyak mengenai bagaimana cara mereka 

memandang pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Dapat diketahui bahwa 

suatu gambaran dari seseorang, merupakan bentuk abstrak yang tidak bisa 

didefinisikan secara ilmiah melainkan dari persepsi tiap tiap individu yang 

melihatnya. Sifat abstrak dari pendefinisian citra ini akan berhubungan dengan 
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bagaimana keyakinan, ide dan kesan yang diperoleh individu terkait suatu objek 

baik itu informasi bisa dirasakan langsung maupun melalui perantara orang lain 

atau sumber lain.  

 

Citra juga dapat didefinisikan sebagai gambaran seseorang mengenai realitas di 

dalam hidup nya. Realitas yang dilihat bisa merupakan realitas positif maupun 

negatif, intinya citra merupakan dunia menurut persepsi.  Menurut Ardianto 

(2009) dalam bukunya Public Relations Praktis menyebutkan bahwa citra 

dilandasi oleh nilai dan kepercayaan yang konkret yang tercipta dari persepsi 

individu maupun masyarakat yang akan selalu mengalami proses baik itu cepat 

atau lambat dan bermuara pada pembentukan suatu opini publik. Ketika suatu 

citra mengalami krisis kepercayaan dari mata publik, maka dapat dipastikan 

terjadi penurunan citra atau bahkan kehilangan citra oleh publik (lost of image). 

Penurunan pandangan oleh publik biasanya disebabkan oleh kurangnya 

pemenuhan ekspektasi publik yang diperlihatkan oleh lembaga, perusahaan, 

ataupun organisasi yang terkait.  

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa citra memiliki dua sisi tanggapan yaitu sisi 

positif dan sisi negatif. Sisi positif dari hasil citra yang ditampilkan akan 

berbentuk dukungan, keikutsertaan, serta kedekatan hubungan. Sebagai contoh 

citra politik yang melekat pada presiden Joko Widodo sangat efektif dalam 

menarik dukungan dari para pendukungnya. Sedangkan citra negatif akan 

berbentuk kepada denial atau penolakan, ketidaksukaan, dan ketidak 

sepemahaman. Sebagai contoh citra kerja dari anggota dewan kita beberapa tahun 

kebelakang ini, bisa kita lihat banyak sekali yang menyuarakan aksi protes terkait 

kebijakan yang dibuat oleh mereka, dan banyak yang menyuarakan krtik dan 

pesan satire terkait prosesi kerja mereka. Tanggapan dari sebuah citra bergantung 

bagaimana cara pembentukannya dan pemaknaannya oleh publik karena setiap 

orang memiliki hak untuk memaknai suatu citra baik itu personal maupun 

keorganisasian.  
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Menurut Frank Jefkins dalam Soemirat (2015) terdapat empat jenis citra yang 

biasanya ditampilkan dalam lingkup sosial bermasyarakat. Keempat jenis citra 

tersebut yaitu :  

1. The mirror image (cerminan citra atau citra bayangan), yaitu citra yang 

dengan sengaja dibentuk oleh individu atau sebuah instansi untuk ditujukan 

kepada publik dengan anggapan bahwa publik memandang individu atau 

instansi tersebut dengan anggapan positif sesuai yang diyakini oleh pihak 

pembuat citra (mirror). Namun citra ini tidak selalu sepakat tentang apa yang 

menjadi anggapan positif dari pribadi atau instansi tersebut, karena pada 

dasarnya terdapat perbedaan keinginan atas realita yang terjadi pada publik 

mengenai individu atau instansi tersebut.  

2. The current image (citra masa kini), yaitu citra yang melekat pada publik 

eksternal dengan landasan pada pengalaman langsung terkait individu atau 

instansi tersebut. current image berseberangan dengan mirror image karena 

pada current image citra positif maupun negatif didasarkan atas pengalaman 

publik secara langsung, sedangkan pada mirror image individu atau instansi 

berusaha menunjukan citra positif mereka kepada publik sesuai dengan apa 

yang diyakini. Current image berkaitan dengan word of mouth dimana 

informasi disampaikan oleh orang lain atas dasar pengalaman secara 

langsung. Jika apa yang disampaikan terkait citra ini kearah negatif, maka 

reaksi yang dihasilkan bisa berupa kecurigaan, konflik, permusuhan, dan 

prasangka buruk akibatnya bisa berupa kesalahpahaman dan membuat 

hilangnya kepercayaan (trust issues). 

3. The wish image (citra keinginan), yaitu citra yang diharapkan oleh sang 

pembuat citra. Harapan atas citra ini tentu saja kearah yang positif. Wish 

image merupakan citra yang berbanding lurus antara harapan dan hasil. 

Ketika individu atau instansi mengharapkan hal positif dan publik 

mengabulkan harapan tersebut dengan menunjukan kesan penerimaan secara 

positif. 

4. Multiple image (citra yang berlapis), yaitu citra yang ditimbulkan dari ragam 

sifat dari individu atau perseorangan dan ragam unit atau pegawai dalam 

sebuah instansi. Keragaman ini tentunya memiliki perilaku dan cara 
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tersendiri, sehingga secara sengaja maupun tidak sengaja perilaku yang 

muncul akan menampilkan citra tersendiri (Ardianto, 2015). 

 

Berdasarkan jenis citra diatas maka penelitian ini berfokus pada pengamatan 

pembentukan current image karena citra kerja yang ditampilkan anggota DPR 

saat ini baik itu positif maupun negatif bersumber dari adanya citra yang berlaku 

di masyarakat. Pandangan terhadap citra kerja tersebut terbentuk oleh hasil 

pengalaman, pengetahuan, serta pemahaman mengenai kenyataan yang 

sesungguhnya. Hal ini lah yang menjadikan media menjadi alat yang tepat dalam 

membangun opini publik, dengan memberikan informasi yang mengarahkan 

pikiran orang kepada tujuan yang diinginkan.  

 
 
 

2.8 Youtube Sebagai New Media  

 

Ketika mendengar kata “new media” pastinya merujuk pada sebuah media yang 

tercipta dari hasil digitalisasi bersifat interaktif, dapat menjalin komunikasi dua 

arah, dan melibatkan beberapa bentuk komputasi. Ketika isitlah “new media” 

digunakan, secara umum menunjukan bahwa semua media yang baru muncul, 

adalah bagian dari “new media”. Menurut Bolter dan Grusin dalam Nugroho 

(2020 : 30-31) menyampaikan bahwa media lama dan baru saling memulihkan 

atau membentuk ulang satu sama lain. apa yang baru tentang new media berasal 

dari cara cara khusus di mana mereka mengubah bentuk media lama dengan 

memanfaatkan teknologi digitalisasi dan cara cara media konvensional mengubah 

diri untuk menjawab tantangan di era media baru. 

 

New media dalam konteks era digital saat ini, merupakan media yang basis utama 

nya adalah teknologi informasi dan komunikasi dengan mengandalkan kecepatan 

pada penyebaran konten. Faktor yang menjadikan new media maju saat ini yaitu 

dengan penggabungan antara teknologi perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer. Hasilnya seperti laptop, tablet, smartphone  menjadi perangkat utama 

dalam menjelajah new media.  
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Perbedaan penting antara “new media” dengan media massa konvensional terletak 

pada interactivity antar pengguna, dengan bantuan jejaring internet kita dapat 

melakukan komunikasi dua arah secara cepat dan mudah tanpa perlu menunggu 

delay feedback dari lawan bicara kita. Berdasarkan hal itu maka dapat 

disimpulkan bahwa media lama merupakan media massa pasif dan “new media” 

hadir sebagai media interaktif  yang diakses secara individual (Nugroho, 2020: 

32). 

 

Salah satu produk hasil dari munculnya “new media” adalah Youtube. media ini 

hadir sebagai variasi baru dalam penyampaian pesan informasi dengan melalui 

bentuk audio visual. Mudahnya manusia untuk mengakses Youtube serta ragam 

fitur interactivity yang disajikan menjadikan Youtube sebagai platform “new 

media” yang paling banyak di akses di seluruh dunia. 

  

Youtube  didirikan pada tanggal 14 Februari 2005 oleh Chan Hurley, Steve Chen, 

dan Jawed Karim. Platform berbasis audio visual ini mereka ciptakan atas dasar 

sifat “ingin tampil” dari dalam diri manusia. Sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Abraham Maslow, kebutuhan akan eksistensi diri untuk 

mendapat tempat dominan menjadi kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi tanpa 

kita sadari, di dalam diri kita terdapat hasrat  untuk dikenal dan dikagumi oleh 

orang lain (Nurhuda, 2012). 

 

Terdapat empat prinsip kebebasan yang dihadirkan oleh platform ini diantaranya : 

1) kebebasan dalam mengekspresikan diri, 2) kebebasan dalam mendapatkan dan 

mencari akses informasi, 3) kebebasan untuk menciptakan peluang, 4) kebebasan 

untuk dapat menciptakan karya. Youtube meyakini bahwa kebebasan yang 

dihadirkan kepada semua orang itu sangat penting, karena dengan adanya 

kebebasan, akan mendorong seseorang untuk menunjukan bakat maupun 

kreatifitas mereka sehingga akan menghasilkan hal hal baru untuk dipertunjukan 

kepada dunia (Antonov, 2019). 
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Kemudahan mengakses dan berinteraksi di dalam Youtube menjadikan 

masyarakat umum di seluruh dunia bebas untuk ikut andil, baik itu sebagai 

produsen konten maupun konsumen tanpa ada batasan. Seseorang produsen 

konten Youtube dikenal dengan istilah content creator atau bisa juga disebut 

sebagai youtuber. 

 
 
 

2.9 Kesenian Drama Musikal 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata seni memiliki dua arti, yang 

pertama seni diartikan sebagai suatu keahlian dalam membuat karya yang 

bermutu (dilihat dari segi kejelasannya, keindahannya, dan sebagainya); 

pengertian yang kedua yaitu seni berarti karya yang diciptakan manusia dengan 

keahlian yang luar biasa, bentuk dari karya ini berupa tari, lukisan, ukiran. 

 

Definisi seni menurut KBBI dapat disimpulkan sebagai hasil gabungan pemikiran, 

keahlian, yang melibatkan keterampilan fisik dan hasil akhir yang direalisasikan 

dalam bentuk (gambar, lukisan, patung), bunyi (musik, arransement) dan gerakan 

(tarian). Merujuk kepada kalimat “seni merupakan gabungan dari hasil pemikiran, 

keahlian, dan keterampilan fisik” maka suatu seni tercipta dari rangkaian sebuah 

proses. 

 

Menurut Felix (2012)  ada tiga tahapan utama dalam proses terciptanya sebuah 

seni. Tahap pertama yaitu ide atau pemikiran. Ide dalam seni memiliki peranan 

yang sangat penting, jika tidak ada pondasi atau gambaran atas apa yang ingin di 

buat, maka hasil akhir dari sebuah seni tidak akan sempurna, dan kurang kaya 

akan maknanya. Tahap yang kedua adalah proses produksi, ketika ide dasar 

pembuatan sudah terkonsep maka untuk merealisasikan hal itu perlu melakukan 

proses produksi. Tahapan yang terakhir adalah hasil dari manifestasi ide awal atas 

sebuah seni yang dapat dinikmati dan dinilai keindahan nya oleh orang banyak 

(Felix, 2012). 
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Sebuah karya seni dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti seni musik, 

seni tari, seni vokal, seni drama, dan lain lain. dalam tingkatan yang lebih tinggi 

manifestasi karya seni ini dapat dipadukan untuk menjadi sebuah pertunjukan 

yang indah, salah satunya adalah gabungan dari seni musik, tari, dan drama yang 

menjadi sebuah drama musikal (Kharisma, 2017: 586). 

 

Drama musikal menurut Joe Deer dalam susantono (2016) didefinisikan sebagai 

sebuah seni pertunjukan dimana tokoh dituntut untuk dapat menyanyikan 

pengalaman dan perasaan mereka ke atas panggung dengan penuh passionate 

untuk menimbulkan kesan yang baik kepada penonton. Dalam pertunjukannya 

tidak jarang drama musikal menggunakan unsur tarian, namun esensi dasar yang 

melekat pada pertunjukan ini adalah nyanyian. Cara mudah membedakan mana 

pertunjukan drama sederhana dan drama musikal terletak dari karakter “tokoh 

utama” dalam menggerakan cerita utama. Jika sang tokoh menggunakan nyanyian 

maka sudah dipastikan itu merupakan sebuah pertunjukan drama musikal 

(Susantono, 2016: 24). 

 

Ide awal dari drama musikal adalah sebuah seni drama atau seni panggung. Drama 

sendiri didefinisikan sebagai sebuah pertunjukan yang bercerita dengan 

membentuk dunia imajiner yang dihidupkan oleh seorang aktor. Joe Deer melihat 

bahwa ada pendekatan penting dalam sebuah keberhasilan drama yaitu : 

a. Penguatan interpretasi dan ekspresi teks ; Dalam sebuah drama, penulisan 

dan interpretasi pemaknaan naskah teks biasanya lebih puitis, romantis, 

humoris, tragis, dan emosional  

b. Penguatan tingkah laku ; Tokoh dalam drama tidak hanya berekspresi secara 

vokal, tetapi memiliki karakter dan watak yang sudah terkonsep sehingga 

ketika pertunjukan dimulai emosi dari sang karakter dapat tersampaikan 

kepada penonton  

c. Penguatan komunikasi visual; wujud dari dunia yang diciptakan dalam 

sebuah drama dibentuk dari desain artistik (kostum, panggung, make up, dan 

properti) dan gerakan tubuh sang tokoh. Visualisasi dari setiap bagian desain 
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artistik ini memiliki arti dan emosi yang berperan dalam penguatan cerita 

dalam drama.  

 

Drama musikal memiliki beragam jenis, salah satu jenis drama musikal yang 

paling popular dan dikenali oleh masyarakat adalah the book musical. Jenis 

musikal ini terdiri dari naskah, musik, dan lirik, yang sudah ditulis secara spesifik 

untuk menyampaikan pesan secara linear. Jenis selanjutnya yaitu concept musical, 

drama musikal ini hampir sama dengan the book musical dimana menggunakan 

naskah, musik, dan lirik dalam pertunjukannya, yang menjadi pembeda adalah 

pada jenis ini konsep atau tema pertunjukan menjadi hal yang paling utama 

dibandingkan dengan cerita. Seringkali pada jenis ini drama yang dihasilkan tidak 

memiliki cerita yang jelas. Kemudian terdapat jenis drama dance musikal dimana 

pada jenis musik ini cerita yang disampaikan difokuskan pada tarian dengan tetap 

mempertahankan fungsi dialog dan nyanyiannya. Selanjutnya terdapat jenis drama 

musikal yang menggunakan satu full album lagu yang sudah dipopulerkan, jenis 

ini disebut sebagai jukebox musical. Jenis musikal yang terakhir yaitu revue yang 

merupakan konsep drama dengan kumpulan lagu dan tarian yang terkonsep dalam 

sebuah tema namun tidak memiliki cerita atau teks naratif (Susantono, 2016: 3)..



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif Penelitian kualitatif disebut 

sebagai rangkaian dari sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan kata kata 

tertulis lisan maupun perilaku sebagai bentuk dari data deskriptif (Moelong, 

2005). 

 

Menurut Banister dalam Haris (2019) Tujuan dari penelitian Kualitatif yaitu untuk 

menangkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena dengan cara 

mengeksplorasi fenomena lebih jauh, untuk mendapatkan penjelasan dari suatu 

fenomena yang diteliti 

 

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu 

cara dalam penelitian dengan proses penggambaran dan interpretasi atas objek 

sesuai dengan kenyataan yang ada. Sesuai dengan pengertian dari “deskriptif” 

maka penelitian ini hanya memaparkan situasi atas Framing, tidak mencari 

hubungan dan tidak membuat suatu predikis atau menguji hipotesis. Sehingga 

penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 

data secara rinci, lengkap dan mendalam, dengan memperhatikan sistematika 

penelitian untuk menjawab masalah yang akan diteliti. 
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3.2 Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing William A. Gamson. Konsep 

framing menurut pendapat Gamson dipandang sebagai seperangkat gagasan atau 

ide sentral yang menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan 

dengan suatu isu atau wacana. Ide sentral selanjutnya diperkuat oleh perangkat 

wacana lain sehingga antara satu bagian wacana dengan bagian lain saling 

mendukung. Analisis Framing digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui 

bagaimana sebuah realitas dibingkai oleh media. Realitas sosial melalui Framing 

dapat dikonstruksi dengan makna tertentu. Pusat perhatian pada analisis Framing, 

menekankan pada bagaimana pesan dibentuk dari sebuah teks. 

 

Gamson melihat wacana media terdiri atas sejumlah kemasan yang sudah melalui 

makna konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Pandangan Gamson memahami 

framing sebagai suatu ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan 

memaknai suatu isu. Ide sentral ini didukung oleh wacana lain sehingga antara 

satu bagian wacana dengan bagian lain saling mendukung. Dalam pandangan nya 

juga ia menjelaskan bahwa ada dua perangkat yang menerjemahkan ide sentral 

tadi kedalam teks berita maupun video. Yang pertama yaitu framing devices 

(perangkat framing) yang berhubungan dan berkaitan langsung dengan ide sentral 

atau bingkai yang ditekankan dalam sebuah teks. Dalam perangkat framing 

Gamson menandai nya dengan pemakaian kata, kalimat, grafis, dan metafora 

tertentu. Yang kedua yaitu reasoning devices (perangkat penyiaran) yang 

berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks yang merujuk pada gagasan 

tertentu sehingga suatu teks tersebut memiliki dasar pembenar dan penalarannya 

(Eriyanto, 2002: 226). Perangkat penerjemah dalam framing Gamson 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 3. Analisis Framing William A. Gamson 

Frame 

Central Organizing ideas for making sense of relevant events, suggesting what is 

at issues 

Framing Devices 

(Perangkat Framing) 

Reasoning Devices 

(Perangkat Penalaran) 

Metaphors 

Perumpanaan atau pengandaian. 

bagaimana pembuat frame 

menjelaskan makna dengan 

menggunakan perumpamaan atau 

pengandaian 

Roots 

Proses penalaran dengan analisis sebab 

akibat yang menimbulkan terjadinya 

suatu hal tertentu 

Catchphrases 

Frase yang menarik, kontras, 

menonjol dalam suatu wacana. 

Umumnya berupa jargon atau 

slogan. Penggunaan jargon atau 

slogan ditujukan untuk 

menonjolkan isu di dalam suatu 

wacana 

Appeals to Principle 

Klaim moral yang ditegaskan melalui 

argument, sehingga khalayak menerima 

pesan sesuai dengan informasi yang 

telah dibingkai 

Exemplar 

Mengaitkan bingkai dengan contoh, 

uraian yang memperjelas bingkai. 

Consequences 

Efek/ akibat dari pembingkaian yang 

dibentuk 

Depiction 

Penggambaran isu yang bersifat 

konotatif, umumnya berupa 

kosakata. Leksikon untuk melabeli 

sesuatu 

Visual Image 

Gambar, grafik, citra yang 

mendukung bingkai secara 

keseluruhan. Bisa berupa foto, 

kartun, video, untuk menekankan 

dan mendukung pesan yang ingin 

disampaikan 
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3.3 Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian ini, Peneliti menitikberatkan pada bagaimana pembentukan 

karakter tokoh utama, setting latar yang digunakan, adegan yang ditampilkan, dan 

dialog pada video tersebut yang menjadi proses bagaimana sang pembuat video 

memFramingkan kinerja DPR sebagai dan bagaimana bentuk citra dibangun 

dalam video. Mawar sebagai sosok karakter utama, dengan penempatan nya 

dalam dialog di setiap adegan, dan setting latar yang telah penulis pilih 

selanjutnya akan dianalisis menggunakan analisis Framing William A. Gamson 

dan Modigliani yang menjabarkan bagaimana pembentukan Framing devices 

(Metaphors, Catchphrases, Exemplar, Depiction, Visual Image) dan reasoning 

devices (Roots, Appeals Principles, dan Consequences) dalam video tersebut, 

sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana penggambaran kinerja anggota 

DPR disajikan dalam video “DPR MUSIKAL”.  

 
 

 

3.4 Sumber Data 

 

Menurut Moleong dalam Siyoto (2015) sumber data pada penelitian kualitatif 

mencakup tampilan yang berupa kata kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 

peneliti,dan benda benda yang diamati sampai detailnya dengan tujuan agar 

makna yang tersirat di dalam dokumen dapat diketahui. Kemudian sumber data 

dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder (Siyoto, 2015) : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti. Data primer bersifat up to date dan disebut 

sebagai data asli sebuah penelitian. Data primer didapatkan dari 

pengumpulan langsung oleh peneliti yang dapat berupa opini subjek, hasil 

pengamatan terhadap suatu objek penelitian, dan hasil pengujian. Sumber 

data yang menjadi data primer pada penelitian ini yaitu video dari channel 

Youtube SkinnyIndonesian24 yang berjudul DPR MUSIKAL dengan total 

durasi 36 menit dan hasil wawancara dengan beberapa informan.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

telah ada secara tidak langsung dan melalui media perantara. Data sekunder 

dapat diperoleh dari bukti, jurnal, catatan, maupun literatur yang terkait. Pada 

penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa studi Pustaka dengan 

mencari referensi dari buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan penelitian 

ini dan relevan terhadap hasil penelitian. 

 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data merupakan proses dimana seorang peneliti mencari dan 

mengumpulkan data data yang relevan bagi penelitian nya melalui data primer 

maupun data sekunder. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan 

data yang memenuhi standar data yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2013: 137). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data 

yaitu : 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan 

data. Hal ini dilakukan dengan mengkaji kajian literatur berupa buku, jurnal, 

artikel, maupun data dari internet yang relevan dengan penelitian dan 

masalah yang dibahas di dalam penelitian ini.  

 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, wawancara dimaksudkan untuk membantu peneliti 

memperoleh data dan pemahaman yang lebih rinci dan jelas tentang topik 

penelitian yang dibahas. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini 

bermaksud sebagai data pelengkap terutama konsekuensi atas pembingkaian 

dari respon khalayak pada kolom komentar di video DPR Musikal 

SkinnyIndonesian24. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak 

informan yang sesuai dengan kriteria informan dalam penelitian ini yaitu 
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informan yang telah menonton video DPR Musikal dan meninggalkan jejak 

kolom komentar dalam video tersebut.   

 

3. Studi Dokumentasi (Document Research) 

Pengumpulan data ini dilakukan secara mendalam dengan mengamati setiap 

scene dari video DPR Musikal di kanal Youtube SkinnyIndonesian24 untuk 

memperoleh data mengenai objek yang dianalisis. pada analisis ini, peneliti 

akan menitikberatkan fokus perhatian pada pembentukan karakter tokoh 

utama, setting latar yang digunakan, adegan yang ditampilkan, dan dialog 

pada video tersebut.  Lalu kemudian data yang telah dikumpulkan dari 

pengamatan akan dianalisis dengan kerangka teori yang telah disusun dan 

setelah itu akan ditarik kesimpulan. 

 
 

3.6. Penentuan Informan 

 

Informan ialah subjek penelitian sesuai dengan kriteria serta dapat memberikan 

informasi terkait fenomena dan masalah yang diangkat dalam sebuah penelitian. 

Studi kualitatif tidak menerima ukuran sampel minimum (sample size). Menurut 

Martha & Kresno (dalam Heryana 2018) menyebutkan bahwa kecukupan dan 

kesesuaian adalah syarat menentukan jumlah informan. Dengan menentukan 

jumlah informan yang memberikan informasi yang cukup, sehingga syarat 

relevansi terpenuhi. Oleh karena itu, kriteria seorang peneliti untuk menentukan 

jumlah informan bukanlah keterwakilan, melainkan kedalaman informasi yang 

telah cukup.  

 

Subjek penelitian atau informan dalam penelitian ini diperoleh menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu teknik yang mencakup orang-orang yang 

diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan 

tujuan penelitian (Kriyantono, 2007: 156). Informan dalam penelitian ini adalah 

mereka yang telah menonton tayangan video DPR Musikal pada youtube 

SkinnyIndonesian24. Penentuan informan ini dipilih pada informan yang 

mengerti, dan memberikan respon berupa komentar terhadap konstruksi kinerja 
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DPR dalam video tersebut. Informan yang memiliki ketertarikan dengan kinerja 

DPR seperti mereka yang memiliki pengalaman terkait pembuatan kebijakan, dan 

pelaksanaan fungsi birokrasi. Pemilihan dengan kriteria tersebut agar benar-benar 

meyakinkan bahwa informan mengerti, memahami serta dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

Dalam penentuan subjek penelitian ini terdapat beberapa kriteria informan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Informan berusia 18 tahun keatas atas 

b. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan  

c. Pernah menonton tayangan youtube DPR Musikal pada akun Youtube 

SkinnyIndonesian24 

d. Memberikan respon dengan menuliskan komentar pada video DPR Musikal 

di akun Youtube SkinnyIndonesian24 

e. Pernah membaca artikel atau bentuk informasi lainnya mengenai kinerja DPR 

dalam menjalankan fungsinya 

f. Informan bersedia untuk diwawancara serta memberikan informasi yang 

peneliti butuhkan. 

 

Beberapa informan yang peneliti peroleh sesuai dengan beberapa kriteria diatas 

yaitu : 

Tabel 4 Biodata Informan 

No Nama Usia Keterangan 

1 Vidia Ayu Wandira 22 Thn Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Unila 

2 Adhimas Wisnu, A.Md. 21 Thn Staff Akuntan Milss and 

Rekan management and 

tax service 

3 Sarah Safira Budiman 22 Thn Mahasiswa Bimbimgan 

Konseling Islam UIN 

Lampung 
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4 Andrey Yaser Muhammad Faher 21 Thn Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Unila 

5 Dr. Fitriani, S.P., M.E.P 48 Thn Tenaga Pengajar & 

Komisi 1 Senat Bidang 

Akademik Polinela 

 
 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dan telah dikumpulkan melalui hasil dokumentasi dan 

studi kepustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam sebuah kategori, 

memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga data mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono, 2013: 243).  Menurut Moleong dalam Siyoto (2015) analisis data 

kualitatif dimulai dengan cara melakukan proses pengkajian seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber yang selanjutnya dilakukan reduksi data, 

penyusunan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. 

 

Dalam penelitian kualitatif analisis data bersifat induktif, dimana cara berpikir 

dimulai dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum yang selanjutnya 

dikembangkan menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan yaitu :  

1. Mengumpulkan Data 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada tahap ini penulis melakukan 

3 teknik pengumpulan data yaitu literature review, wawancara dan 

documentary review dengan cara menonton dan mengamati bagaimana 

adegan dan tokoh karakter dibentuk sebagai penonjolan atas isu yang 

ditampilkan di dalam video DPR MUSIKAL dan melakukan wawancara 

dengan informan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pencatatan di 

setiap adegan (scene, setting latar, dialog, dan lirik pada drama musikal yang 

ada di video yang selanjutnya dianalisis. Dalam proses analisisnya 
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menggunakan analisis Framing William A. Gamson berupa Framing device 

dan reasoning devices.  

 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal pokok, dan 

memfokuskan hal hal yang penting serta mengabaikan hal hal yang tidak 

perlu. Tujuan dari reduksi data yaitu untuk penyederhanaan sejumlah data 

yang diperoleh selama proses pengambilan data (Siyoto : 2015). Reduksi data 

dalam penelitian ini yaitu mengelompokan data yang telah ditemukan 

berdasarkan kategori tertentu, yang dalam hal ini berkaitan dengan 

penggambaran kinerja anggota DPR. pesan yang ditunjukan dalam video ini 

menggambarkan bagaimana konstruksi kinerja DPR yang kurang, 

ditampilkan kepada masyarakat, serta melihat cita yang dibangun dalam 

video.  

 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data merupakan tahapan dimana peneliti dapat menarik 

kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Tujuan dari kegiatan verifikasi 

data ini yaitu untuk mencari makna yang terkandung didalam data yang 

sudah dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, ataupun 

perbedaan (Siyoto, 2015). Hasil dari kesimpulan yang ditemukan dalam 

proses verifikasi ini berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih abu abu menjadi jelas. Dalam penelitian ini, data yang 

sudah melalui proses reduksi kemudian dikaitkan dengan paradigma 

konstruktivis yang menunjukan bagaimana video DPR MUSIKAL di 

konstruksi oleh sebuah frame dengan maksud untuk menggambarkan kinerja 

dari DPR selama ini.  
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3.8 Uji Keabsahan Data 

 

Untuk menguji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakanlah 

teknik triangulasi. Triangulasi merupakan sebuah teknik untuk menggabungkan 

data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ditemukan. 

Teknik triangulasi data digunakan untuk menguji kredibilitas data, karena dengan 

metode ini, peneliti mampu membandingkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan dan mendapatkan sumber data yang kredibel (Sugiyono, 2013: 241)  

 

Pada penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber data.  Pada 

triangulasi sumber data,  perbandingan yang akan peneliti lakukan adalah 

membandingkan data yang didapat dari hasil studi literatur dengan informasi yang 

didapat dari kegiatan studi dokumentasi dengan tujuan agar data yang didapat bisa 

dipercaya, karena tidak hanya didapat dari satu sumber. 



 

 
 
 
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

 

 

5.1. Simpulan 

 

Video DPR Musikal karya SkinnyIndonesian24 mampu menjadi media 

komunikasi dalam menyuarakan pesan yang dikomunikasikan melalui kanal 

Youtube. Konstruksi yang dibangun menyoroti kultur antara anggota lama yaitu 

(kultur transaksional, kultur akomodasi, dan kultur pencitraan) dengan anggota 

baru yang ingin mengubah kultur tersebut dengan melakukan revitalisasi etika dan 

moralitas politik, serta pembaruan niat dan orientasi kekuasaan pada kesejahteraan 

rakyat. Selanjutnya melalui adegan yang ditampilkan, SkinyIndonesian 

memperlihatkan sebuah sindirian/satire, mengenai ketidaksesuaian fungsi 

legislasi dalam lembaga DPR yang seharusnya dengan praktik yang terjadi di 

Indonesia selama periode 2019 – 2024.  

 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV dapat disimpulkan bahwa DPR 

Musikal dikonstruksi berdasarkan isu yang beredar ditengah masyarakat Indonesia 

tentang maraknya kinerja buruk anggota DPR yang tersorot oleh media. 

Penggambaran kinerja buruk ini di ilustrasikan melalui penokohan karakter 

anggota DPR senior yang haus akan sebuah kekuasaan. SkinnyIndonesian24 

berusaha mengkonstruksi idealisme tokoh DPR “jahat” yaitu sebagai perwakilan 

rakyat yang berlandaskan pada kepentingan koalisi dan perusahaan. Dan anggota 

DPR “baik” yang ingin mengubah orientasi kekuasaan tersebut dengan sebesar 

besarnya kesejahteraan rakyat. 

 

Dalam video ini terdapat dua citra yang ditampilkan yaitu citra saat ini (current 

image) dan citra harapan (the wish image). The current image ditampilkan sebagai 

sebuah teguran dan sindiran bagi para anggota dewan yang berada dalam masa 
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jabatan, namun berulang kali menampilkan performa buruk dalam etos kerja 

mereka. Pembingkaian citra buruk didasari pada sebuah laporan survey terkait 

penurunan kinerja DPR, dan praktik dilapangan terkait ketidaksesuaian antara 

fungsi dan tugas seorang DPR, serta perilaku yang kurang pantas diperlihatkan 

sebagai wajah bagi “perwakilan” rakyat.  

 

Citra yang berikutnya yaitu the wish image sebagai pembingkaian sebuah 

harapan, bahwa tidak semua anggota DPR kita saat ini benar benar berperilaku 

buruk seperti yang diberitakan dimedia. Pihak SkinnyIndonesian lewat tokoh 

Mawar mencoba mengkonstruksi bahwa masih terdapat sebuah harapan, berupa 

sosok wakil rakyat yang memiliki kejujuran dan memikirkan masalah dan 

kesejahteraan rakyat, yang nantinya dapat membawa perubahan pada struktur 

lembaga DPR saat ini kearah yang lebih baik.    

 

Video DPR musikal SkinnyIndonesian24 pada dasarnya digunakan untuk 

mengkonstruksi citra negatif (buruk) berdasarkan kondisi kinerja DPR saat ini, 

dan citra positif melalui keinginan masyarakat akan sosok ideal anggota DPR. 

hasil dari pembingkaian yang dilakukan menunjukan adanya respons khalayak 

berupa kesadaran politik khalayak melalui penggambaran kondisi legislatif di 

Indonesia melalui sindiran yang ditunjukan serta memberikan kesadaran bagi diri 

sendiri agar tetap fokus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. 

 
 

5.2. Saran  

 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan 

dapat berguna dan bermanfaat sebagai berikut :  

1. Penelitian terkait konstruksi citra melalui platform Youtube dapat 

dikembangkan lagi melalui metode analisis Framing lainnya atau dengan 

objek lainnya, agar penelitian ini atau penelitian serupa yang lain dapat 

digunakan sebagai referensi terkait analisis Framing  

2. Dapat dikembangkan lagi analisis sentimen sebagai metode pendukung 

dalam analisis Framing dalam kanal Youtube maupun media digital serupa 
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yang melibatkan respons khalayak. Indikator penilaiannya dapat diperluas 

dan di segmentasikan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang kredibel dan 

kuat.  

3. Sesuai dengan judul penelitian yakni membahas tentang pembingkaian 

sebuah kinerja anggota DPR yang disampaikan melalui media Youtube, 

maka penulis berharap kepada penonton video DPR Musikal agar mampu 

menangkap maksud dan pesan yang disampaikan dalam video, sehingga 

timbul kesadaran sebagai masyarakat Indonesia untuk berani menyuarakan 

yang salah dalam pemerintahan kita, dan konsisten mengawal proses 

demokrasi bukan hanya ketika PEMILU saja, namun sampai periodenya 

berakhir.
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