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Oleh 

 

 

VIDIA AYU WANDIRA 

  

 

Isu netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara bersumber dari riset  

Digital Civility Index (DCI) yang dikeluarkan Microsoft. Riset tersebut mulai 

dipublikasikan di laman resmi Microsoft pada akhir Februari 2021 dan menjadi 

trending topik di Indonesia. Sebagai sebuah media online lokal terbesar di 

Indonesia, Kompas.com kemudian memberitakan isu tersebut dan mengkonstruksi 

realitas dalam setiap naskah beritanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pembingkaian realitas yang dikonstruksikan oleh Kompas.com dalam teks 

pemberitaan tentang netizen lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara serta 

kaitannya dengan kualitas etika etiket berinternet Indonesia dan problem studi media. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif 

menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian realitas yang dikonstruksikan 

Kompas.com adalah seluruh netizen Indonesia sangat tidak sopan saat berselancar 

internet, hal ini masuk kedalam model bad news yang cenderung memberi citra 

buruk pada objek yang ditonjolkan (netizen Indonesia). Terakhir, jika dikaitkan 

dengan kualitas etika etiket internet di Indonesia, terbukti bahwa memiliki 

kualitas yang sangat buruk dan sesuai dengan hasil survei DCI Microsoft. 

Selanjutnya untuk studi media, Kompas.com sebagai pranata sosial berperan 

sebagai agen perubahan sosial masyarakat dalam hal berperilaku dan beretika 

serta beretiket saat berselancar di internet dari teks pemberitaan yang 

disebarluaskan kepada masyarakat. 

 

 

Kata kunci: Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara, 

Kompas.com, Analisis Framing, Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

FRAMING ANALYSIS ON KOMPAS.COM NEWS  ABOUT THE MOST 

DISRESPECTFUL INDONESIAN NETIZENS IN SOUTHEAST ASIA 

(ZHONGDANG PAN AND GERALD M. KOSICKI’S MODEL) 

 

 

By 

 

 

VIDIA AYU WANDIRA 

 

 

The issue of the most disrespectful Indonesian netizens in Southeast Asia comes 

from the Digital Civility Index (DCI) research released by Microsoft. The 

research began to be published on Microsoft's official website at the end of 

February 2021 and became a trending topic in Indonesia. As the largest local 

online media in Indonesia, Kompas.com then reports on the issue and constructs 

reality in each of its news scripts. This study aims to determine the framing of 

reality constructed by Kompas.com in the news text about the most disrespectful 

Indonesian netizens in Southeast Asia and its relation to the ethical quality of 

Indonesian internet etiquette and the problems of media studies. The type of 

research used is descriptive qualitative research using the framing analysis 

method of the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki models. Sources of data in 

this study in the form of primary and secondary data. The results show that the 

framing of reality constructed by Kompas.com is that all Indonesian netizens are 

very disrespectful when surfing the internet, this is included in the bad news 

model which tends to give a bad image to the object that is highlighted 

(Indonesian netizens). Finally, if it is related to the ethical quality of internet 

etiquette in Indonesia, it is proven that it has very poor quality and is in 

accordance with the results of the Microsoft DCI survey. Furthermore, for media 

studies, Kompas.com as a social institution acts as an agent of social change in 

society in terms of behavior and ethics and etiquette when surfing the internet 

from news texts that are disseminated to the public. 

 

 

Keywords: The Most disrespectful Indonesian Netizens in Southeast Asia, 

Kompas.com, framing analysis, Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah   

Perkembangan dan kemutakhiran teknologi informasi komunikasi sekarang 

ini sangat berpengaruh dalam hal interaksi dan berkomunikasi seluruh 

masyarakat yang mana semua hal akan menjadi lebih cepat atau responsif, 

lebih praktis, serta menjadi serba mudah. Salah satu bentuk dari kemajuan 

teknologi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah internet. Dengan 

hadirnya internet semua hal dapat diproduksi, dilihat, dinikmati secara gratis 

dan bebas oleh seluruh pengguna mulai dari berinteraksi/komunikasi serta 

berbagi satu sama lain (Khatimah, 2018: 122). Berdasarkan hasil survei pada 

website Data Reportal : Indonesian Digital Report 2021 didapatkan hasil 

bahwa total internet users di Indonesia pada 2021 mencapai 73,7% atau 

202.6 juta jiwa. Karena jumlah yang sangat besar tersebut, tentu 

menghasilkan banyak sekali istilah-istilah unik dunia virtual ini yaitu salah 

satunya adalah netizen. Netizen sendiri merupakan perpaduan dua kata yakni 

citizen dan internet yang bisa diartikan sebagai warga internet yang aktif di 

dalamnya seperti hal penyampaian aspirasi, pencarian informasi, dan 

sebagainya secara luas dan bebas. 

 

Kebebasan ini akhirnya berdampak pada banyak sekali dari netizen Indonesia 

yang menggunakan forum internet namun tidak memperhatikan etika dan 

etiket di dalamnya. Seperti isu yang sedang hangat diperbincangkan tahun  

2021 ini bahwa terdapat sebuah artikel riset dari Digital Civility Index (DCI) 

yang dikeluarkan oleh Microsoft. Microsoft sebuah perusahaan multinasional 

Amerika Serikat dengan kantor utama berlokasi di Washington yang fokus di 

dalamnya adalah menciptakan, memutakhirkan, memberi legislasi dan lisensi 



 

2 

 

 

berbagai produk jaringan serta komputerisasi terbesar dunia. Hal ini 

dibuktikan dengan data riset Interbrand tahun 2018 seperti dikutip pada 

laman resmi It WorksID yang menyatakan bahwa Microsoft adalah 

perusahaan paling bernilai dan tersohor di seluruh dunia. Dalam artikel riset 

yang dikeluarkan Microsoft tersebut menyebutkan bahwa netizen Indonesia 

masuk kedalam kategori netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara terkait 

etika dan etiketnya saat berselancar internet. Riset ini berdasarkan pada 

16.000 responden di 32 negara dan menunjukkan Indonesia berada di 

peringkat 29 atau berada pada peringkat yang sangat rendah terkait tingkat 

kesopanan saat berselancar di internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Laporan  Microsoft : DCI Regional Summary 

(www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=DCI_reports

%3aprimaryr3. Diakses pada 12 September 2021) 

 

 

 

Laporan  riset lain yang secara khusus membahas tentang netizen Indonesia 

yang dilakukan Microsoft melalui DCI pada Februari 2021 menyatakan 

bahwa tingkat kesopanan netizen Indonesia saat ini berada pada titik terendah 

jika membandingkan hasilnya pada tahun 2016 yang semula posisi 67 kini 

menurun menjadi posisi 76. Diuraikan penyebab menurunnya peringkat 

http://www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=dci_reports%3aprimaryr3
http://www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=dci_reports%3aprimaryr3
http://www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=dci_reports%3aprimaryr3
http://www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=dci_reports%3aprimaryr3
http://www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=dci_reports%3aprimaryr3
http://www.microsoft.com/enus/onlinesafety/digitalcivility?activetab=dci_reports%3aprimaryr3
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kesopanan berselancar internet netizen Indonesia adalah mereka sangat 

kurang memperhatikan etika dan etiket berinternet yang baik seperti banyak 

menyebarkan hoaks, diskriminasi gender, status sosial, ujaran kebencian, 

roasting, cyberbullying, pelecehan kelompok marginal (kelompok LGBT, 

difabel, kelompok agama tertentu), penipuan, bahkan pornografi. 

 

Kabar riset menggemparkan ini pun dengan cepat sampai ke seluruh pelosok 

negeri. Berbagai macam media lokal Indonesia baik konvensional maupun 

online berlomba-lomba memberitakan hal tersebut. Salah satu media lokal 

deonline yang memberitakan tentang riset Microsoft terkait netizen Indonesia 

paling tidak sopan se-Asia Tenggara adalah Kompas.com. Dikutip langsung 

dari laman resminya, Kompas.com merupakan sebuah portal media online 

yang sudah memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan sangat berpengaruh di 

Indonesia yang dibuktikan dengan pemberian penghargaan sebagai “Trusted 

Online Media” oleh Superbrands Awards pada tahun 2019 dan merupakan 

pelopor berdirinya media online pertama Indonesia yang mana berdiri tanggal 

14 September 1995.  

 

Penghargaan tersebut terbukti karena Kompas.com sampai saat ini mampu 

bersaing dengan portal berita online lainnya dan selalu terdepan dalam hal 

penyampaian berita secara cepat dan tentunya tetap kredibel pada kanal 

pemberitaannya. Seperti pada kasus ini, sejak hasil riset pertama kali 

dipublikasikan oleh Microsoft pada Februari 2021, Kompas.com dengan 

sigap memberitakan hal tersebut dengan tetap memperhatikan fakta dan 

mencantumkan unsur utama sebuah berita 5W+1H (What, When, Who, Why, 

Where,dan How) pada setiap pemberitaannya. Berdasarkan hasil penelusuran 

penulis bahwa dari sekian banyak portal berita lokal di Indonesia yang 

mengangkat dan memberitakan isu ini, hanya Kompas.com lah yang paling 

banyak tema pembahasan sesuai dengan perkembangan kasusnya di 

masyarakat. 
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Terkait pemasalahan isu yang disebutkan sebelumnya, Kompas.com sebagai 

salah satu media online tersohor, tertua, dan terbesar di Indonesia 

bertanggung jawab menyebarluaskan hal tersebut kepada khalayak karena 

uraian riset tersebut secara nyata membahas nama baik atau citra negara 

Indonesia dimata dunia serta menjadi teguran bagi para pengguna internet di 

Indonesia agar bisa mengevaluasi tindakan baik individu maupun secara 

keseluruhan dalam berselancar internet. Berdasar pada penelusuran penulis 

melalui laman Kompas.com, terdapat beberapa  pemberitaan yang membahas 

tentang isu ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pemberitaan Kompas.com tentang hasil riset Microsoft terkait 

netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara 

(https://www.kompas.com/tag/netizen-indonesia-tidak-sopan. Diakses pada 

12 September 2021). 

https://www.kompas.com/tag/netizen-indonesia-tidak-sopan
https://www.kompas.com/tag/netizen-indonesia-tidak-sopan
https://www.kompas.com/tag/netizen-indonesia-tidak-sopan
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Media membuat pemberitaan sedemikian rupa agar bisa dilihat dan diketahui 

oleh khalayak. Seperti kita ketahui, tugas utama media adalah menyebarkan 

informasi dan pengetahuan, apalagi yang berhubungan dan berkepentingan 

bagi masyarakat. Isu yang diangkat dan diberitakan ini ternyata dinilai 

memiliki nilai berita (news value) yang tinggi. Hal ini dikarenakan berita 

mengenai isu Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara ini 

merupakan suatu berita yang memiliki dampak (magnitude) yang  cukup 

besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Selain faktor news value, dalam 

sebuah pemberitaan media juga dipengaruhi  oleh bagaimana bingkai yang 

dibentuk untuk mengkontruksi  sebuah pengertian terkait bagaimana urgensi 

isu ini kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian de Vreese 

(dalam Pinontoan dan Wahid, 2020: 12) yang menyebutkan bahwa “Mass 

media in the realm of disaster communication is not entirely determined by 

disaster type or magnitude. Rather it is influenced by the media framing to 

influenced public’s interpretation of disaster.”  

 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana sebuah 

realitas dibingkai dan ditonjolkan pada pemberitaan di media adalah dengan 

analisis framing. Menurut Hallahan (1999), “Framing is a window or potrait 

drawn around information that delimits the subject matter and, thus, focuses 

attention on key elements within”. Jadi framing merupakan proses 

pembingkaian yang membatasi sebuah informasi yang dipilih dengan tujuan 

untuk memfokuskan perhatian khalayak.  Media melalui proses frame akan 

berperan vital dalam memberikan pengertian mengenai suatu peristiwa dan 

membentuk opini atau cara pandang publik. 

 

Sukri (2017: 222) menyebutkan meskipun media mendeklarasikan sebagai 

institusi yang independen dan objektif, namun pada kenyataannya publik 

selalu mendapat suguhan informasi yang beragam dari peristiwa yang sama. 

Sehingga bila di cermati satu media lebih menonjolkan isu tertentu dan 

sebagian media yang lain mengabaikannya. Dari teks pemberitaan yang 

dibuat oleh Kompas.com ini, ternyata memiliki gaya dalam penulisan serta 
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makna tersendiri dari bahasa yang termuat di dalamnya. Isu netizen Indonesia 

paling tidak sopan se-Asia Tenggara yang diangkat ditampilkan dan 

dikonstruksikan realitasnya dengan tujuan tertentu yang semuanya melalui 

proses pembingkaian, aspek apa yang lebih ditonjolkan, dibesar-besarkan, 

disamar-samarkan, atau bahkan tidak diangkat sama sekali. Dengan demikian 

penulis secara khusus tertarik untuk menganalisis secara mendalam terkait 

praktik konstruksi realitas paada pembingkaian  Kompas.com sebagai sebuah 

media terpandang di Indonesia terhadap pemberitaan mengenai isu netizen 

Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara yang dikeluarkan oleh 

Microsoft. 

 

Fenomena serta permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentu 

berhubungan dengan problem studi media, karena fenomena yang diangkat 

membahas tentang karakteristik suatu media yang mempengaruhi persepsi 

dan opini masyarakat secara keseluruhan. Seperti dikutip langsung pada 

laman resmi mikom.fisip.undip.ac.id, konsentrasi studi media dan masyarakat 

memfokuskan pada studi yang melihat keterkaitan kompleks antara media 

dengan pola pikir (rationale) dan pola bertindak (practices) yang membentuk 

interaksi dalam masyarakat. Keterkaitan media dan masyarakat ini dilihat 

dalam berbagai domain kehidupan masyarakat, baik dalam domain politik, 

ekonomi, dan sosial. Media dalam hal ini tidak hanya dilihat dalam lingkup 

isi dan institusi medianya saja, namun juga dilihat sebagai objek material 

media (teknologi media) yang turut berperan dalam membentuk praktik 

keseharian (everyday life) masyarakat.  

 

Berdasar uraian tersebut, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana 

Kompas.com sebagai sebuah media online menciptakan perkembangan dan 

inovasi (sebagai institusi pranata sosial) berperan dalam memunculkan/ 

mempertahankan/ menghilangkan berbagai konsep nilai, norma, dan etika 

serta etiket yang berhubungan dengan isu yang diangkat kepada masyarakat 

secara keseluruhan.  
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Kembali pada proses analisis praktik konstruksi realitas pada pembingkaian 

dari pemberitaan Kompas.com pada penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan tipe deskriptif kualitatif metode analisis framing. Analisis 

framing merupakan suatu penggambaran untuk mengetahui bagaimana 

realitas ( peristiwa,  aktor, kelompok, atau apa saja ) dibingkai oleh media. 

Analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana aspek tertentu 

ditonjolkan atau ditekankan oleh media dengan tujuan agar lebih bermakna, 

mudah diingat, dan mengena dalam pikiran khalayak (Sobur, 2012). 

Penelitian dengan metode analisis framing tentu bermanfaat dalam  program 

studi ilmu komunikasi karena berperan untuk meningkatkan pemerolehan 

kompetensi komunikasi dalam fokus praktik jurnalistik media.  

 

Penelitian ini akan menggunakan metode anaIisis framing dan model yang 

dipilih adalah  model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Frame media 

dalam model ini adalah bagaimana suatu ide dibentuk dan dihubungkan 

dengan elemen-elemen dalam sebuah teks. Secara umum, model analisis Pan 

dan Kosicki dibagi menjadi 4 (empat) dimensi analisis yaitu, sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris. Dari berbagai model analisis framing yang ada dan 

dikenalkan serta dikembangkan oleh seluruh ahli, model Pan dan Kosicki ini 

merupakan salah satu yang paling paling relevan dengan tema dan fokus 

penelitian yang diambil oleh penulis dan juga menjabarkan proses analisis 

dengan sangat detail dengan fokus pada dimensi struktural teks yang ada 

pada sebuah berita. Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini berjudul 

“Analisis Framing pada Pemberitaan Kompas.com tentang Netizen lndonesia 

Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara (Model Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki)”. 

 

 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasar pada latar belakang masalah pada sub bab sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana praktik 

pembingkaian realitas yang dikonstruksikan Kompas.com dalam teks 
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pemberitaan netizen lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara serta 

kaitannya dengan kualitas etika etiket berinternet Indonesia dan problem 

studi media? 

 

 

 

1.3  Tujuan PeneIitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik 

pembingkaian realitas  yang dikonstruksikan Kompas.com dalam teks 

pemberitaan  netizen lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara serta 

kaitannya dengan kualitas etika etiket berinternet Indonesia dan problem 

studi media. 

 
 
 

1.4  Manfaat PeneIitian 

1.  Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan 

program studi komunikasi dalam fokus studi media terutama dalam jenis 

penelitian dengan metode analisis framing pemberitaan media online. 

Diharapkan juga  penelitian ini bisa digunakan untuk acuan penelitian 

berikutnya dengan tema serupa yang relevan. 

 

2.  Secara Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat terkait 

perkembangan penggunaan bahasa pada sebuah teks sebagai alat 

komunikasi kepada khalayak dalam bentuk pemberitaan. Kemudian, bagi 

penulis dan masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat guna 

memperkaya wawasan terkait pemahaman konstruksi realitas yang 

dibingkai dalam teks pemberitaan media dalam dimensi sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris serta kontribusinya pada studi media secara khusus. 

Selanjutnya, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana lImu Komunikasi FakuItas 

lImu Sosial dan lImu Politik Universitas Lampung. 
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1.5  Kerangka Pikir 

Model kerangka pikir penelitian ini digambarkan dan disusun dalam alur 

input, proses, dan output. Pada model input akan memuat tentang teks 

pemberitaan di Kompas.com tentang netizen lndonesia paling tidak sopan Se-

Asia Tenggara. Kemudian dilanjutkan dengan proses dalam bentuk anaIisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan beberapa 

konsep yang diuraikan menjadi 4 (empat) dimensi yakni sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris. Terakhir output berupa hasiI analisis bagaimana 

pembingkaian realitas dari teks pemberitaan di Kompas.com tentang Netizen 

lndonesia Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara secara keseluruhan dan akan 

dikaitkan dengan kualitas etika etiket berinternet Indonesia dan problem studi 

media menggunakan sistem relasi kuasa. 

 

 

 

 

 INPUT       

 

 

 

 

 

PROSES  

 

 

 

 

 

 

OUTPUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

Teks Pemberitaan di Kompas.com 

tentang Netizen Indonesia Paling Tidak 

Sopan Se-Asia Tenggara  

 

Model Analisis Framing 

Zhong Dang Pan dan Gerald 

M. Kosicki 

Hasil dan Pembahasan Pembingkaian 

Realitas Kompas.com pada  

Pemberitaan tentang Netizen Indonesia 

Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara 

Dimensi Analisis  : 

Sintaksis, Skrip, 

Tematik, dan Retoris 

Relevansi temuan hasil dengan  

Kualitas etika etiket berinternet 

Indonesia dan problem studi media  



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

II.  TlNJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Gambaran Umum 

2.1.1  Kompas.com 

Dilansir pada bagian About Us, Kompas.com menyatakan bahwa mereka 

adalah salah satu pionir berdirinya media online pertama dan tertua di 

lndonesia dengan sebutan awal yakni Kompas Online (KOL) dengan 

alamat situs kompas.co.id yang berdiri pada 14 September 1995. Saat 

itu, KOL hanya menyajikan berita harian Kompas dalam bentuk 

ringkasan dan duplikat setiap harinya. Alasannya adalah KOL berharap 

bisa tetap menyajikan  layanan berita-beritanya kepada para pembaca 

ditempat yang belum mendapatkan penyaluran koran Kompas di 

berbagai wilayah tanah air dan mancanegara. Untuk memberikan 

pelayanan terbaik dan maksimal selanjutnya pada awal tahun 1996 

laman situs KOL akhirnya memiliki nama baru menjadi 

www.kompas.com yang menjadikannya semakin populer kala itu dengan 

tampilan yang lebih fresh dan menarik. 

 

Seiring berjalannya waktu dan melihat betapa potensialnya 

perkembangan dunia digital internet saat ini, lagi, KOL pada 06 Agt. 

1998 secara resmi masuk menjadi  sebuah bisnis mandiri di bawah  

naungan PT. Kompas Cyber Media (KCM). Berkat pembaruan besar-

besaran inilah KOL akhirnya mulai akrab dipanggil dengan sebutan 

KCM. Pada masa tersebut, pengunjung laman KCM bukan lagi sekedar 

disajikan duplikat dari harian Kompas, namun dengan sangat 

mengejutkan para pengunjung akan mendapatkan berita-berita dan 

informasi baru secara cepat setiap harinya. Timbal balik dari itu semua 
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menyebabkan jumlah pengunjung dari KCM meningkat pesat dan terus 

berusaha melakukan perbaikan sesuai perkembangan dunia teknologi 

informasi berbasis online di Indonesia. 

 

Akhirnya, KCM melakukan re-branding menjadi Kompas.com dengan 

tagline “Jernih Melihat Dunia” pada 29 Mei 2008 seperti yang kita 

kenal sampai sekarang. Re-branding Kompas.com merupakan 

perwujudan komitmen mereka untuk selalu menjadi acuan digital 

jurnalisme paling terpercaya yang hadir di tengah masyarakat. Berkat 

usaha dan kerja kerasnya, Kompas.com pun memenangkan puluhan 

penghargaan dari berbagai kategori dari massa ke massa  sejak tahun 

2010, dan penghargaan terakhir yang dimenangkan adalah WOW Brand 

Award (News Website) dan Superbrands Award (Trusted Online Media) 

pada tahun 2019. 

 

Saat ini, kepengurusan Kompas.com secara umum diisi oleh beberapa 

posisi sebagai berikut sebagaimana dilansir pada laman Kompas.com di 

section editor. 

 

Editor in Chief: 

Wisnu Nugroho. 

 

Managing Editor: 

Amir Sodikin, Johanes Heru Margianto. 

 

Assistant Managing Editor: 

Laksono Hari Wiwoho, Caroline Sondang Andhikayani Damanik, Ana 

Shofiana Syatiri. 

 

Editors: 

Bayu Galih Wibisono, Diamanty Meiliana, Krisiandi, Fabian Januarius 

Kuwado, Icha Rastika, Kristian Erdianto, Irfan Maullana, Ambaranie 

Nadia Kemala Movanita, Nursita Sari, Farid Assifa, Aprillia Ika, 



 

12 

 

 

Robertus Belarminus, Abba Gabrillin, Erlangga Djumena, Bambang 

Priyo Jatmiko, dll.. 

 

Reporters: 

Ihsanuddin, Rakhmat Nur Hakim, Ardito Ramadhan, Akhdi Martin 

Pratama, Rosiana Haryanti, Ira Gita Natalia Sembiring, Setyo Adi 

Nugroho, Stanly Ravel Pattiwaelapia, Wahyunanda Kusuma Pertiwi, dll. 

 

Multimedia & Social Media: 

Roderick Adrian Mozes, Heribertus Kristianto Purnomo, Dino 

Oktaviano Sami Putra, Ari Prasetyo, Garry Andrew Lotulung, Andreas 

Lukas, Lulu Cinantya, Sherly Puspita, Pamela Djajasaputra. 

 

Administrative & Secretary: 

Adinda Dwi Putri, Ira Fauziah. 

 

Content Marketing 

Alia Deviani, Fikria Hidayat, Sri Noviyanti, Mikhael Gewati, Sheila 

Respati, Anggara Wikan Prasetya, Hisnudita Hagiworo, Alek 

Kurniawan, Anissa Dea Widiarini, Aditya Mulyawan. 

 

Dalam penyajian berita, Kompas.com selalu melakukan pembaruan dari 

berbagai aspek seperti jenis-jenis kanal berita mulai ditambahkan agar 

lebih bervariasi. Ditambah sajian berita yang lebih produktif  juga 

ditingkatkan agar lebih aktual dan akurat, dan tentunya penting bagi 

masyarakat seputar politik, ekonomi, teknologi, travel, isu sosial, dsb. 

dengan tetap mematuhi pedoman media siber dan kode etik jurnalistik 

yang berlaku. 

 

 

 

2.1.2  lsu Netizen lndonesia Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara 

Isu sosial yang banyak diperbincangkan pada awal tahun 2021 adalah  

tentang kabar riset dari Digital Civility Index (DCI) yang dikeluarkan 

Microsoft dimana menunjukan hasil bahwa netizen Indonesia berada 
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pada tingkat kesopanan paling rendah se-Asia Tenggara. Riset tersebut 

mulai dipublikasikan di laman resmi Microsoft pada akhir Februari 2021 

dan menjadi trending topik di Twitter Indonesia dengan jumlah cuitan 

sebanyak 56,4rb tweet sesaat setelah survei itu dikeluarkan pada 

Februari 2021 dan akun Instagram resmi Microsoft juga dibanjiri oleh 

komentar dari netizen Indonesia yang menyatakan tidak setuju dengan 

hasil yang telah dipublikasikan (Kompas.com). 

 

Diuraikan dalam riset tersebut, bahwa tingkat kesopanan terkait etika 

dan etiket netizen Indonesia saat ini berada pada titik terendah jika 

membandingkan hasilnya pada tahun 2016 yang semula posisi 67 kini 

menurun menjadi posisi 76 dimana melibatkan sekitar 503 responden 

atau partisipan mulai dari remaja hingga dewasa dari Indonesia dan 

sekitar 16.000 responden dari seluruh dunia. Ketidaksopanan netizen di 

Indonesia diungkap didominasi oleh orang dewasa dibanding dengan 

remaja. Secara garis besar, penyebab kurangnya kesopanan netizen di 

Indonesia dalam berselancar internet dibagi menjadi 3 (tiga) poin utama 

yaitu hoaks, bullying/ujaran kebencian, serta diskriminasi yang diikuti 

faktor-faktor lain seperti penipuan, pornografi, pelecehan kelompok 

marginal, dsb. 

 

Kabar mengenai riset inipun dengan sangat cepat menyebar diseluruh 

belahan nusantara dan ramai-ramai diberitakan oleh berbagai jenis kanal 

pemberitaan lokal baik konvensional seperti koran dan majalah serta 

media sosial dan media online mengingat isu yang termuat di dalamnya 

membuat citra warga negara Indonesia ikut terkena dampaknya negatif 

dimata dunia meskipun tidak semua warga negara Indonesia termasuk di 

dalam survei tersebut. Berdasarkan penelusuran google, sekitar 916 

artikel media online lokal yang membahas mengenai isu netizen 

lndonesia tidak sopan se-Asia Tenggara dengan berbagai judul, isi, dan 

pembahasan sesuai dengan karakter dan ideologi media asalnya dengan 

tetap mengedepankan aktualitas dan faktualitas serta kode etik jurnalistik 

serta pedoman media siber yang telah disepakati. 
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Gambar 4. Jumlah artikel yang membahas tentang lsu Netizen lndonesia 

Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara 

 

 

Dengan ratusan artikel tersebut menunjukkan bahwa isu ini sangat 

menggemparkan karena membahas terkait situasi sosial di tengah 

masyarakat dan tentunya penting untuk disebarluaskan kepada khalayak. 

Hal ini juga selaras dengan pernyataan Shoemaker & Reese (dalam 

Frinova, 2018) yang menyatakan ada beberapa kriteria peristiwa atau 

informasi yang bisa diangkat dan diberitakan oleh media antara lain 

berita yang menyimpang, kontroversi atau menggemparkan, dan berita 

yang belum pernah ada sebelumnya (tidak biasa).  

 

 

 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Dalam proses penyusunan penelitian skripsi tentu diperlukan pengkajian dari 

berbagai rujukan penelitian terdahulu yang berperan sebagai referensi penulis 

guna mengaplikasikan teori konsep yang dipilih dengan tolak ukur kesamaan 

isu, kesamaan metode penelitian, dll. Penelitian terdahulu juga sangat 

berperan sebagai bentuk perbandingan penelitian satu dengan penelitian 

lainnya serta sebagai data penunjang dan pelengkap penelitian yang akan 
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dilakukan. Terkait hal tersebut, pada penelitian ini digunakan beberapa 

pilihan penelitian terdahulu sebagai berikut:  

 

Penelitian pertama dengan judul “Analisis Framing Model Pan dan Kosicki 

Berita Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2019 

pada Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang Waktu 23 September-

30 November 2018” oleh Hepi Fauzi (2029) dari Universitas Negeri Sunan 

Ampel Surabaya. Metode dalam penelitian  ini menggunakan metode analisis 

framing model Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. Tujuan penelitian ini 

untuk mengkritik framing berita kampanye pemilihan Presiden dan Wakil 

Presiden 2019, Media Cetak Harian Duta Masyarakat Rentang Waktu 23 

September-30 November 2018. 

 

Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu framing yang dilakukan media cetak 

Harian Duta Masyarakat terhadap berita yang diangkat sarat akan 

keberpihakan terhadap pasangan calon nomor 02 Prabowo-Sandi yang tak 

lepas dari kepentingan pemiliki media.  

 

Perbedaan kedua penelitian ini adalah pada objek penelitiannya. Jika dalam 

penelitian Hepi Fauzi (2018) menggunakan objek penelitian berupa 

pemberitaan tentang kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 

Indonesia 2019 sedangkan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian 

berupa pemberitaan survei netizen lndonesia paling tidak sopan se-Asia 

Tenggara. 

 

Persamaan kedua penelitian ini terletak pada penggunaan metode analisis 

framing  model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada teks 

pemberitaan. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai referensi dan panduan penggunaan metode analisis 

framing model  Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. 
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Penelitian kedua dengan judul “Netiquette: Ethic, Education, and Behavior 

on Internet- A Systematic Literature Review” oleh Rebeca Soler-Costa, Pablo 

Lafarga-Ostariz, Marta Mauri-Medrano dari Universitas Zaragoza, Spanyol 

dan Antonio-Jose Moreno-Guerrero dari Universitas Ganada, Spanyol 

(2021). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, dan 

menganalisis netiket (etika berinternet) masyarakat global dengan metode 

literature review.  

 

Hasil penelitian ini berupa adanya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

dan internet telah mengubah cara bersosialisasi dan berkomunikasi 

masyarakat global serta ditemukan realitas baru yakni pelanggaran etika  

berinternet berupa cyberbullying, penipuan digital, berita palsu, dan ujaran 

kebencian.  

 

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Jika pada 

penelitian Rebeca Soler-Costa,dkk. (2021) berfokus pada bagaimana 

perkembangan netiket masyarakat secara global sedangkan pada penelitian 

ini berfokus pada bagaiaman pembingkaian realitas yang dikonstruksikan 

dalam teks pemberitaan Kompas.com yang membahas isu netizen Indonesia 

paling tidak sopan se-Asia Tenggara meskipun di dalamnya secara khusus 

juga membahas kurangnya etika dan etiket netizen Indonesia saat berselancar 

internet. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai data penunjang dan pelengkap pembahasan dari penelitian 

yang akan dilakukan tentang etika berinternet secara global. 

 

Penelitian ketiga berjudul “Cyber Bullying, and Hate Speech” oleh Raphael 

Cohen-Almagor (2022) dari Universitas Hull, Inggris. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk membahas tanggung jawab moral dan sosial para pengguna 

internet secara global yang tidak beretika dan beretiket.  

 

Perbedaan kedua penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Jika pada 

penelitian Raphael Cohen-Almagor (2022) berfokus pada penyeruan serta 

upaya bagaimana tanggung jawab moral dan sosial penggunaan internet 

secara global terkait penyalahgunaan etika dan etiket berinternet sedangkan 
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pada penelitian ini berfokus pada pembingkaian realitas yang dikonstruksikan 

dalam teks pemberitaan Kompas.com yang membahas isu netizen Indonesia 

paling tidak sopan se-Asia Tenggara meskipun di dalamnya juga secara 

khusus membahas kurangnya etika dan etiket netizen (Indonesia) saat 

berselancar internet. Kontribusi penelitian ini terhadap penelitian yang akan 

dilakukan adalah sebagai data penunjang dan pelengkap pembahasan dari 

penelitian yang akan dilakukan tentang etika dan etiket berinternet secara 

global.  

 

 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu. 

 

 
1 Judul 

Penelitian 

Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Berita 

Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Indonesia 2019 pada Media Cetak Harian Duta 

Masyarakat Rentang Waktu 23 September-30 November 

2018 

Penulis Hepi Fauzi (Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2019) 

Tujuan 

Penelitian 

Mengkritik framing berita kampanye pemilihan Presiden 

dan Wakil Presiden 2019, Media Cetak Harian Duta 

Masyarakat Rentang Waktu 23 September-30 November 

2018. 

Perbedaan 

Penelitian 

Menggunakan objek penelitian berupa pemberitaan 

tentang kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden 

Indonesia 2019 sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan objek penelitian berupa pemberitaan survei 

netizen lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara. 

Kontribusi 

Penelitian 

Referensi dan panduan penggunaan metode analisis 

framinng model  Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

 

 

 

 



 

18 

 

 

Lanjutan 

 

 
2 Judul 

Penelitian 

Netiquette: Ethic, Education, and Behavior on Internet- A 

Systematic Literature Review 

Penulis Rebeca Soler-Costa, Pablo Lafarga-Ostariz, Marta Mauri-

Medrano, dan Antonio-Jose Moreno-Guerrero (Jurnal 

Universitas Zaragoza, Spanyol dan Universitas Ganada, 

Spanyol, 2021) 

Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui, memahami, dan menganalisis netiket (etika 

berinternet) masyarakat global dengan metode literature 

review. 

Perbedaan 

Penelitian 

Jika pada penelitian ini berfokus pada bagaimana 

perkembangan netiket masyarakat secara global 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus 

pada pembingkaian realitas realitas yang dikonstruksikan 

pada teks pemberitaan Kompas.com  yang membahas isu 

netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara 

meskipun di dalamnya secara khusus juga membahas 

kurangnya etika dan etiket netizen Indonesia. 

Kontribusi 

Penelitian 

Sebagai data penunjang dan pelengkap pembahasan dari 

penelitian yang akan dilakukan tentang etika berinternet 

secara global.  

3 Judul 

Penelitian 

Cyber Bullying, and Hate Speech 

Penulis Raphael Cohen-Almagor (Jurnal Universitas Hull Inggris, 

2021) 

Tujuan 

Penelitian 

Membahas tanggung jawab moral dan sosial para 

pengguna internet secara global yang tidak beretika dan 

beretiket. 

Perbedaan 

Penelitian 

Pada penelitian ini berfokus pada penyeruan serta upaya 

bagaimana tanggung jawab moral sosial global terkait 

penyalahgunaan etika dan etiket berinternet sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

pembingkaian realitas yang dikonstruksikan 
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Lanjutan 

 

 

  Pada teks pemberitaan Kompas.com yang membahas isu 

netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara 

meskipun di dalamnya juga secara khusus membahas 

kurangnya etika netizen (Indonesia) saat berselancar 

internet.  

Kontribusi 

Penelitian 

Sebagai data penunjang dan pelengkap pembahasan dari 

penelitian yang akan dilakukan tentang etika dan etiket  

berinternet secara global.  

 

 

 

 

2.3  Analisis Framing Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Konsep metode framing dalam kajian dan literatur ilmu komunikasi telah 

lama didayagunakan secara luas  untuk penggambaran aspek khusus 

pembentukan realitas dan konstruksi fakta oleh  media. Analisis framing ini 

mencermati bagaimana langkah-langkah strategis pembingkaian media 

dengan proses “seleksi,”penonjolan, dan  penghubungan fakta dari sebuah 

teks berita yang bertujuan agar berita tersebut bisa  lebih menarik,  lebih 

mudah diingat, serta lebih  bisa mempengaruhi opini dan interpretasi 

masyarakat (Sobur, 2012).  

 

Kemudian menurut George Junus Adijondro (dalam Mahendra, 2018: 28), 

mengartikan framing sebagai sebuah cara penyajian realitas yang telah 

dikonstruksikan dimana sebuah peristiwa atau kejadian kebenarannya tidak 

bisa diingkari secara total tapi bisa lebih diperhalus dengan cara penonjolan 

aspek-aspek tertentu dengan konotasi tertentu pula dengan bantuan foto, 

gambar, atau praktik kebahasaan tertentu. Dengan demikian, bisa dikatakan 

bahwa framing merupakan suatu seleksi konstruksi realitas oleh media 

melalui beberapa cara seperti pengulangan, penempatan, simbol-simbol yang 

diasosiasikan, generalisasi, dll. Dengan tujuan utama agar informasi dan 

peristiwa bisa lebih menarik, dan lebih mudah diingat khalayak.  
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Ada banyak model dalam  metode analisis framing, salah satunya ialah model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pan dan Konsicki menyatakan bahwa 

framing memiliki kedudukan penting sebagai konstruksi realitas dalam 

sebuah teks berita. Dalam prosesnya, perangkat kognisi yang dipakai untuk 

mengkode informasi dan mengartikan peristiwa akan dikolerasikan dengan 

rutinitas dan konvensi pembentukan berita (Eriyanto dalam Fauzi 2019: 45). 

Akhirnya, proses pembingkaian pada konstruksi realitas menghasilkan 

jawaban fakta bahwa terdapat bagian yang khusus yang lebih ditonjolkan 

sedangkan  bagian yang lainnya sekedar disamarkan bahkan sampai 

dihilangkan sesuai kepentingan media tersebut. Disinilah bagian  yang tidak 

memiliki panggung (tidak ditonjolkan) tadi  akan berangsur-angsur dilupakan 

khalayak karena mereka sudah mendapatkan bagian lain yang dirasa dan 

dilihat lebih menarik dan lebih menonjol. Analisis framing juga memiliki 

kegunaan untuk menelaah bagaimana cara pandang dan perspektif wartawan 

dalam proses produksi dan menyeleksi berita sebelum diterbitkan kepada 

khalayak luas.  

 

Sobur (2012: 176) menuliskan dalam model Pan dan Konsicki, terdapat 

empat struktur /dimensi besar sebagai landasan proses analisis pembingkaian 

realitas yang dikonstruksikan oleh media, yaitu: 

1. Sintaksis 

Sintaksis adalah struktur yang membahas bagaimana cara wartawan 

menyusun peristiwa dalam  teks berita yang memiliki beberapa unit 

analisis yang kesemuanya akan membentuk skema serta akan menjadi 

jawaban dari bagaimana wartawan membentuk realitas  pemberitannya. 

Unit analisis yang dimaksud sebelumnya antara lain: 

a. Headline/judul utama, merupakan aspek yang paling menonjol dari 

proses framing media. Headline akan menentukan secara 

keseluruhan isi dari berita yang dibuat. 

b. Lead (teras berita), adalah sebuah paragraf pemula atau pengantar 

sebelum masuk kedalam isi berita secara keseluruhan. Dalam 
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framing berita, lead memiliki fungsi untuk memberikaan sudut 

pandang atau perspektif tertentu dari peristiwa yang diangkat. 

c. Latar informasi, merupakan bagian berita yang menentukan kemana 

arah pandang khalayak akan dibawa. 

d. Kutipan sumber, merupakan praktik framing media yang berfungsi 

meningkatkan dan membangun objektivitas sebuah berita dengan 

menyajikan pendapat dari orang lain yang memiliki otoritas serta 

kompetensi lebih untuk meningkatkan validitas informasi.  

e. Pernyataan/opini wartawan. 

f. Penutup, merupakan sebuah kalimat akhir yang biasanya berisi 

kesimpulan yang ditulis dan dituangkan oleh wartawan. 

 

2. Skrip  

Skrip adalah cara wartawan  mengisahkan atau menceritakan fakta dan 

peristiwa ke dalam berita. Struktur skrip ini memfokuskan perangkat 

framing pada kelengkapan berita dengan unit yang dianalisis yaitu  unsur 

5W+1H What (apa), When (kapan), Who (siapa), Where (di mana), Why 

(mengapa), dan How (bagaimana). Kelengkapan ini sangat 

mempengaruhi framing dalam sebuah berita, unsur mana yang lebih 

mendominasi dan yang lebih disamarkan akan memberikan tekanan serta 

makna yang berbeda. 

 

3. Tematik 

Tematik adalah struktur yang membahas bagaimana wartawan menulis 

dan mengungkapkan fakta, tema utama, serta pandangannyadari 

peristiwa yang diangkat  ke dalam teks berita dengan unit analisis melalui 

susunan paragraf, proposisi, kalimat, atau antar hubungan hubungan 

kalimat. Struktur tematik mempunyai perangkat framing, yaitu antara 

lain: 

a. Detail, elemen detail berkaitan dengan bagaimana kontrol informasi 

yang disajikan wartawan dalam teks berita. Detail yang panjang 

lebar serta lengkap adalah bentuk strategi penonjolan gagasan  secara 
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sengaja guna melahirkan citra tertentu kepada khalayak pembaca 

(Eriyanto, 2017: 238).  

b. Maksud, elemen ini hampir sama dengan elemen detail. Hanya saja, 

pada elemen  maksud ini informasi yang menguntungkan atau 

penting akan diurai atau disajikan secara jelas/eksplisit, dengan 

uraian lengkap, tegas, bahkan dengan sajian fakta data pendukung 

dengan tujuan akhir agar khalayak pembaca bisa memahami 

informasi penting dan yang utama yang disajikan oleh wartawan  

pada berita tersebut, sedangkan informasi yang tidak 

menguntungkan atau kurang penting akan diurai secara 

samar/implisit atau bahkan tidak disajikan sama sekali. 

c. Koherensi, adalah bentuk jalinan antar kata dan atau antarkalimat 

dalam sebuah teks. Dua buah kalimat berbeda yang 

merepresentasikan informasi/fakta dapat dikaitkan sehingga bisa 

lebih koheren.  Koherensi dapat dengan mudah diamati dari kata 

penghubung (konjungsi) yang digunakan untuk menghubungkan dua 

kalimat. Apakah dua kalimat tersebut dilihat sebagai hubungan 

sebab-akibat, hubungan waktu, hubungan keadaan/kondisi, dsb. 

(Eriyanto, 2017: 234).  

d. Bentuk kalimat, bukan sekedar praktik ketepatan tata bahasa, namun 

juga menentukan makna tersendiri dari susunan kalimat yang ada. 

Bentuk kalimat bisa disusun secara aktif atau pasif yang akan 

menentukan apakah subjek utama diekspresikan secara eksplisit atau 

implisit. Proposisi mana yang ditempatkan di awal atau di akhir 

kalimat yang secara tidak langsung menunjukkan bagian mana yang 

lebih ditonjolkan agar dilihat oleh khalayak pembaca (Eriyanto, 

2017: 252).  

e. Kata ganti, elemen kata ganti digunakan untuk menciptakan 

komunitas imajinatif dengan memanipulasi bahasa. Kata ganti juga 

digunakan oleh wartawan untuk menunjukkan bagaimana posisinya 

dalam sebuah teks atau juga menyesuaikan kondisi dari pembahasan 
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gagasan yang ada agar terlihat lebih ekspresif. Beberapa kata ganti 

antara lain saya, dia, kami, kita, mereka, dll. (Eriyanto, 2017: 253).  

 

4. Retoris 

Retoris adalah cara wartawan menekankan fakta dengan tujuan untuk 

menonjolkan makna, citra, mendukung argumen, serta menambah 

gambaran perspektif pada sebuah berita seperti yang diinginkan oleh 

wartawan dengan unit yang diamati dalam proses analisisnya adalah kata, 

idiom, gambar/foto, dan grafis pada beritaStruktur retoris mempunyai 

perangkat framing sebagai berikut: 

a. Leksikon/pilihan kata, dalam sebuah teks adalah untuk  menandakan 

bagaimana seorang produsen melakukan praktik pemilihan kata atas 

beberapa kemungkinan pemilihan kata lain yang serupa dan yang 

tersedia. Pemilihan kata tersebut bukan hanya kebetulan semata, 

tetapi secara ideologis merepresentasikan bagaimana seseorang 

memaknai fakta/realitas yang ada. 

b. Grafis, merupakan elemen untuk memeriksa gagasan yang dianggap 

penting (bagian yang ditonjolkan/ditekankan) oleh produsen yang 

terlihat dalam sebuah teks. Grafis pada teks pemberitan umumnya 

ditandai dengan bagian kata atau kalimat yang dibuat berbeda 

dengan yang lain. Hal ini ditandai dengan pemakaian huruf miring, 

huruf tebal, tanda petik, termasuk penggunaan grafik, gambar, tabel, 

serta persentase angka. Tujuan penyematan grafis adalah untuk 

menarik perhatian serta menekankan kepada khalayak pembaca 

tentang pentingnya bagian tersebut (Eriyanto, 2017: 257).  

c. Metafora, merupakan bentuk ungkapan berupa kiasan yang 

digunakan sebagai ornamen penyampaian makna pesan serta 

menjadi sebuah petunjuk utama untuk memahami makna dalam teks 

tersebut. Metafora tertentu digunakan produsen sebagai strategi 

untuk landasan berfikir serta alasan pembenaran keadaan khalayak 

pembaca. Beberapa pilihan metafora yang bisa digunakan antara lain 

peribahasa pepatah, kata-kata kuno, bahkan potongan ayat-ayat suci 
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yang semuanya dapat digunakan guna menguatkan pesan/gagasan 

utama dalam teks (Eriyanto, 2017: 259).   

 

 

 

2.4  Pemberitaan 

Pemberitaan atau reportase merupakan sebuah kegiatan mencari laporan, 

kemudian melaporkan, dan memberitakan peristiwa (Abdullah, 1992: 66). 

Pemberitaan memiliki beberapa cakupan kegiatan jurnalistik yaitu pencarian 

sumber peristiwa, pengumpulan fakta-fakta dari berbagai unsur narasumber 

dan data fakta dilapangan, dan selanjutnya dituliskan dalam laporan/produk 

utuh (berita) yang tentunya bernilai penting bagi masyarakat, menarik, dan 

bersifat baru. 

 

Sebagai bentuk sebuah laporan, berita didefinisikan oleh Mitchel V. Charnley 

(dalam Juwito, 2008: 42) sebagai bentuk laporan paling terkini sebuah 

kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual, penting dan juga menarik bagi 

masyarakat.Sebuah berita tentu harus selalu mengandung unsur 5W+1H yaitu 

Apa (What), Siapa (Who), Kapan (When), Di mana (Where),Mengapa (Why) 

dan  Bagaimana (How) yang merupakan pilar utama terbentuknya suatu 

berita.  

 

Karakteristik utama yang harus ada dan dimiliki dalam sebuah berita yang 

layak dan akan diberitakan, yakni sebagai berikut: 

1. Cepat, tepat waktu dan aktual atau sesuatu yang baru (new). Al Hester 

menyatakan, “berita merupakan sebuah tulisan yang memberikan 

informasi yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya.” 

2. Nyata (faktual). Kejadian atau peristiwa yang dilaporkan berisi fakta 

berupa kejadian nyata, pendapat atau opini, serta pernyataan dari sumber 

bukan sekedar karangan si wartawan.  

3. Penting, dimana berita memiliki pengaruh dan atau berdampak besar 

pada kehidupan masyarakat. Misalnya isu sosial masyarakat, kebijakan-

kebijakan dan lain-lain. 
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4. Menarik, dimana berita dapat memancing khalayak melihat atau 

membaca berita tersebut dengan tetap memperhatikan kandungan yang 

tidak menyimpang di dalamnya. 

 

Romly (dalam Kosmiarti, 2019: 9) menyebutkan jenis-jenis berita dalam 

dunia jurnalistik yang sangat populer adalah: 

1. Berita langsung (straight news) 

2. Berita opini (opinion news) 

3. Berita mendalam (depth news) 

4. Berita interpretasi (interpretation news) 

5. Berita penyelidikan (investigation news) 

 

Pada proses pembuatan berita, wartawan turut menceburkan dirinya dalam 

proses konstruksi realitas. Maka bukan menjadi hal yang umum bahwa 

wartawan memiliki beberapa pandangan yang berbeda satu dengan lainnya 

terkait sebuah peristiwa atau kasus yang sejenis. Setiap wartawan tentu 

memiliki perbedaan dalam hal  menangkap dan dan memaknai peristiwa yang 

terjadi, serta dalam penelitian teks berita setiap mereka mempunyai gaya 

bahasanya sendiri sesuai dengan karakter, persepsi, pandangan hidup, dsb.  

 

Teori berita juga menitikberatkan bahwa fakta dalam berita yang disajikan  

kepada masyarakat sebenarnya merupakan hasil dari realitas yang diciptakan 

oleh pihak kedua, dimana realitas pertama merupakan fakta sebenarnya dari 

peristiwa itu sendiri. Kemudian, sebagai fakta, informasi dalam teks berita 

sangat memungkinkan untuk dikonstruksikan maknanya baik dalam tataran  

simbol dan /atau verbal sekalipun (Sumadiria, 2008: 73). 

 

 

 

2.5  Media Online 

Media dalam kehidupan masyarakat tentu dianggap penting karena sebagai 

perantara informasi dan komunikasi dengan masyarakat. Media sebagai 

media komunikasi memiliki kemampuan dalam  menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat secara luas. Berbagai jenis media terus berkembang dewasa ini, 



 

26 

 

 

salah satunya adalah media online. Dengan media online, meskipun berada 

ditempat yang berbeda satu sama lain, masyarakat dapat memperoleh 

informasi yang sama secara bersamaan di waktu yang bersamaan pula selama 

tetap terhubung dengan jaringan internet. 

 

Media online adalah bentuk implementasi kajian teknologi komunikasi yang 

telah dikembangkan dengan menawarkan kepada masyarakat sebagai media 

komunikasi  yang bersifat interaktif, yang mana memungkinkan partisipasi 

secara aktif dari pihak penerima maupun pengirim (komunikator dan 

komunikan) (Aisyah, Pantow, & Koagouw, dalam Lestari, dkk., 2018: 109). 

Media online mempunyai  karakteristik yang lebih unggul dibandingkan 

dengan media konvensional (cetak/elektronik) seperti yang diungkapkan 

Romli (2012), yaitu: 

1. Multimedia, yakni mampu menyajikan konten info dengan berbagai 

bentuk seperti teks, audio video, serta grafik yang baik.  

2. Tingkat aktualitas tinggi karena internet memberikan kemudahan dan 

kecepatan. 

3. Cepat, sesaat setelah dipublikasikan, maka informasi bisa langsung 

diakses secara bersamaan oleh seluruh khalayak  

4. Update, terutama dalam pengeditan konten maupun redaksional.  

5. Kapasitas luas tanpa batas.  

6. Fleksibel, karena pembuatan, editing, dsb. bisa diselesaikan kapan saja 

dan dimana saja 

7. Luasnya cakupan yang mampu merangkul dan menembus seluruh 

lapisan dunia. 

8. Interaktif. 

9. Terdokumentasi, dimana informasi akan  tersimpan di “bank data” 

sehingga mudah ditemukan di kemudian hari. 

10. Hyperlinked, atau mudah terhubung dengan berbagai sumber lain yang 

masih memiliki kaitan dengan berita/informasi yang tersaji. 
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Berkat keistimewaan  tersebutlah penggunaan media online untuk berbagai 

bidang saat ini menjadi hal yang wajib dilakukan. Media online juga 

termasuk kedalam  produk jurnalistik online atau biasa disebut sebagai online 

journalism, digital journalism, dan internet journalism yang didefinisikan 

sebagai pelaporan peristiwa/berita yang prose produksi dan distribusinya 

menggunakan jaringan internet yang mana dalam praktiknya wajib mematuhi 

peraturan/regulasi pedoman media siber yang telah disahkan oleh dewan  

pers serta kode etik jurnalistik yang secara umum berisi poin-poin sebagai 

berikut sebagaimana dicantumkan langsung oleh Kompas.com dalam rubik 

kode etik jurnlistik pada laman resminya: 

1. Pasal 1 

Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, 

dan tidak beritikad buruk. 

2. Pasal 2 

Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas 

jurnalistik. 

3. Pasal 3 

Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak 

mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan 

asas praduga tak bersalah. 

4. Pasal 4 

Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. 

5. Pasal 5 

Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila 

dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. 

6. Pasal 6 

Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. 

7. Pasal 7 

Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia 

diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan 

embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan 

kesepakatan. 
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8. Pasal 8 

Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau 

diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna 

kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan 

martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. 

9. Pasal 9 

Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali 

untuk kepentingan publik. 

10. Pasal 10 

Segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan 

tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, 

pendengar, dan atau pemirsa. 

11. Pasal 11 

Melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. 

 

Selain kewajiban tersebut, dikutip langsung dari laman akudigital.com, media 

online sebagai bagian dari produk jurnalistik tersebut dalam praktiknya 

memiliki fungsi yang sama dengan media massa pada umumnya. Antara lain: 

1. Fungsi informasi  

2. Fungsi sosialisasi 

3. Fungsi diskusi dan perdebatan 

4. Fungsi pendidikan 

5. Fungsi memajukann kebudayaan 

6. Fungsi hiburan 

7. Fungsi integrasi 

 

Terkhusus pada pemberitaan oleh media online, dalam tahap produksi berita 

tentu saja memiliki karakteristik atau kacamata yang berbeda dalam 

pembentukan konstruksi realitasnya. Media mengkonstruksi pemberitaan 

dengan mempertimbangkan komponen atau aspek penentuan sumber, sudut 

pandang, serta cara menjabarkan aktor dalam peristiwa. Tidak lupa bahasa 

berkedudukan menjadi unsur terpenting dan paling utama dalam proses 
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menarasikan realitas yang pada akhirnya menciptakan nilai tertentu untuk 

dimaknakan(Damayanti, Mayangsari, & Putra, 2016). 

 

 

 

2.6  Etika dan Etiket dalam Dunia Virtual 

Bertens (dalam Abidin, 2021: 5)  menyebutkan bahwa etika mempunyai tiga 

arti, pertama “etika” dapat berarti sebuah nilai dan norma moral atau sistem 

nilai yang dijadikan sebagai sandaran tingkah laku individu suatu kelompok. 

Misalnya, etika agama Islam. Kedua “etika” juga mempunyai makna 

kumpulan nilai moral atau asas dalam lingkup kode etik. Misalnya dalam 

dunia pendidikan, seorang guru pasti memiliki kode etik, dsb. Ketiga “etika” 

dalam sudut pandang ilmu melihat sesuatu dari sisi buruk dan baiknya. Etika 

bisa dikategorikan kedalam ilmu, jika keyakinan tentang nilai asas mengenai 

hal yang dianggap buruk atau baik tadi bisa diterima dalam suatu masyarakat 

secara reflek. Sedangkan etiket yang berasal dari bahasa Prancis (Etiquette) 

adalah sikap yang telah diatur dan disepakati untuk mengatur sebuah 

hubungan individu dan  kelompok manusia agar tetap berpegang teguh pada 

adab seperti sopan, santun, dan lainnya. 

 

Terdapat beberapa perbedaan antara etika dan etiket seperti yang 

disampaikan oleh Bertens (dalam Abidin, 2021: 5) yaitu: 

1. Etiket membahas bagaimana tingkah laku serta perbuatan manusia 

berlaku dan dilakukan sedangkan etika membahas apakah suatu 

perbuatan tadi diperbolehkan untuk  dilakukan secara terang-terangan 

dalam lingkup masyarakat. 

2. Etiket hanya berlaku dalam sebuah lingkup pergaulan yang harus 

terdapat setidaknya seseorang lain sebagai saksi mata sedangkan etika 

akan tetap berlaku kapanpun dimanapun dan oleh siapapun. 

3. Etiket bersifat relatif namun etika sifatnya absolut. 
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Etika dan etiket merupakan salah satu hal penting dalam menjaga dan 

menjalin hubungan manusia satu dengan lainnya agar tetap harmonis dan 

bahagia. Perilaku manusia juga ikut berkembang dan berdampak pada 

kompleksnya permasalahan manusia juga dari berbagai bidang karena 

disebabkan oleh perkembangan zaman mulai dari ilmu pengetahuan dan 

teknologi sedemikian rupa, salah satunya internet. Dengan hadirnya internet 

di tengah kehidupan manusia, maka perkembangan etika dan etiket juga ikut 

menyesuaikan kondisi dan keadaan dunia virtual ini. Rujukan dari etika dan 

etiket di dunia virtual secara umum disampaikan oleh Virginia Shea (1994: 

2), yakni: 

1. Peraturan  1: Ingat bahwa para pengguna internet adalah manusia. 

2. Peraturan 2: Mematuhi standar berperilaku secara online tanpa 

membedakannya dengan kehidupan nyata. 

3. Peraturan 3: Tahu cara memposisikan diri berselancar internet (beda 

forum beda cara berinteraksi). 

4. Peraturan 4:  Menghormati bandwidth dan waktu sesama pengguna. 

5. Peraturan 5:  Tunjukan citra yang baik saat berjejaring online. 

6. Peraturan  6: Sebarkan informasi dan juga pengetahuan yang anda miliki 

kepada sesama pengguna internet.  

7. Peraturan 7: Bantu jaga agar tidak terjadi peperangan dunia maya antar 

sesama pengguna internet.  

8. Peraturan 8: Saling menghormati privasi. 

9. Peraturan 9:  Hindari penyalahgunaan kekuasaan. 

10. Peraturan 10: Maafkan jika terdapat kesalahan orang lain. 

 

Rujukan lain yang bisa dipakai oleh para pengguna internet di Indonesia 

terkait etika dan etiket di dunia virtual adalah sebagaimana disampaikan pada 

laman Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

(Kemenkominfo) kominfo.go.id bahwa terdapat 5 nilai etika dan etiket 

berinternet yaitu otentik atau nyata, bertanggung jawab, berempati, 

berkearifan, dan juga integritas. 
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Dilansir pada lama CNNIndonesia.com, etika dan etiket dunia virtual atau 

internet dan bermedia sosial jugaa telah disahkan dalam UU No.19 Tahun 

2016 (pembaharuan dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE) yang 

mana terdapat beberapa pasal dari pasa 27-30 dengan menetapkan aturan 

tentang bagaimana beretika dan beretiket di media sosial juga 

internet.Keempatnya menyangkut penyalahgunaan konten, penyebaran 

hoaks, ujaran kebencian, hingga menjebol data tanpa izin yang jika masih 

tetap dilanggar maka akan dikenakan sanksi dan hukuman oleh negara secara 

resmi. 

 

Hadi (2006) menyebutkan terdapat beberapa manfaat adanya etika dan etiket 

di dunia virtual yakni sebagai berikut: 

1. Didasari dengan latar belakang pengguna internet yang tentunya 

memiliki karakteristik  heterogen. 

2. Agar setiap pengguna internet ketika menjelajah internet dapat 

mengetahui dan paham terkait hak dan kewajibannya sebagai digital 

citizenship. 

3. Dapat mendorong pengguna internet agar bisa membatasi diri dan taat 

pada aturan etis dan moral demi melahirkan sebuah ruang publik secara 

virtual yang aman, damai, dan nyaman. 

 

 

 

2.7  Netizen 

Netizen sudah bukan kata yang asing lagi ditelinga kita saat ini. Istilah netizen 

ini banyak sekali digunakan oleh khalayak untuk mendefinisikan orang-orang 

yang aktif berkomunikasi, berkolaborasi, mengeluarkan opini/pendapatnya 

secara bebas di internet. Dilansir pada laman Kompasiana.com, istilah netizen 

pertama kali dicetuskan oleh Michael F. Hauben ketika saat itu internet sudah 

mulai menaiki popularitas pertamanya pada tahun 1990-an. Hauben 

menuliskan istilah netizen pada tulisannya, “The Net and Netiens: The Impact 

the Net Has on People's Lives.” 
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“Pada abad ini (abad 21) para masyarakat merupakan bagian dari 

netizen (atau warga dunia virtual internet). Anda muncul, lahir, 

serta tercipta sebagai netizen ini, sebab hasil dari koneksi bebas 

global yang terwujud berkat internet. Anda akan melihat semua 

orang  dari seluruh lapisan dunia selayaknya warga satu wilayah, 

satu kota, bahkan satu negara dengan anda meskipun dilihat 

secara fisik anda memang sedang berada di negara yang berbeda, 

namun sebenarnya anda telah terkoneksi secara dekat dengan 

hampir seluruh bagian dunia berkat koneksi komputer  global..” 

 

Netizen tetap menjadi bagian dari manusia yang nyata, hanya saja tempat dan 

keberadaannya fleksibel dan tidak terlihat secara kasat mata. Internet 

merupakan “rumah” bagi netizen dimana mereka melakukan segala aktivitas 

layaknya di dunia nyata namun dengan adaptasi virtual di dalamnya, seperti 

browsing atau berselancar, chatting atau mengobrol, dan juga surfing atau 

menjelajah secara mudah, cepat, dan  bebas tentunya. Kebebasan yang 

dirasakan netizen ini pun makin didukung dengan tersedianya berbagai jenis 

platform akses internet. Di Indonesia sendiri kini telah banyak fasilitas-

fasilitas penyedia layanan internet yang bisa digunakan oleh seluruh kalangan 

seperti artikel website, portal berita, serta sosial media seperti Facebook, 

Twitter, Telegram, Instagram, Youtube, dan Whatsapp. 

 

 

 

2.8 Konstruksi Realitas Sosial 

Teori konstruksi realitas sosial digagas pertama kali oleh  Peter L.  Berger 

dan Thomas Luckmann yang tertuang dalam  buku yang berjudul ” The 

Social Construction of  Reality”. Berger dan Luckmann mengatakan bahwa 

mereka yakin secara substantif  realitas di masyarakat adalah buah hasil cipta 

karya manusia menggunakan  kekuatan konstruksi sosial, “reality is socially 

constructed” (NN, 2018: 1). Jika dikaitkan dengan praktik media dan 

wartawan dalam menyampaikan komunikasi kepada khalayak dalam bentuk 

informasi teks berita, mereka tidak sekedar menyampaikan komunikasi saja, 
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tetapi berperan juga sebagai aktor dari pembentuk realitas melalui proses 

seleksi ketat. Andrew Hart (dalam Aprianti, 2014: 368 ) menyebutkan 

terdapat 5 (lima) prinsip dasar realitas yang dibangun media, yakni sebagai 

berikut: 

1. Refleksi atau meniru realitas tidak terjadi secara sederhana. 

2. Proses seleksi, perluasan, serta penonjolan  makna selalu terjadi dalam 

prses konstruksi realitas media. 

3. Audiens mudah berubah-ubah dalam memberikan feedback tapi tetap 

mudah diprediksi. 

4. Pesan, informaswi, serta kebenaran yang disajikan bukan sekedar dan  

semata-mata diputuskan dan disetujui produser dan editor/wartawan saja, 

tetapi juga pengiklan, pemerintah, maupun media dengan otoritas yang 

lebih tinggi. 

5. Perbedaan kapasitas, teknologi, budfaya, bahkan bahasa bisa 

mempengaruhi kondisi suatu media. 

 

Bungin (dalam Siregar, 2018: 96) juga menjelaskan bahwa posisi “konstruksi 

sosial media” ialah memperbaiki kelemahan dan kemudian melengkapi 

“konstruksi sosial atas realitas”, yang menjadikan kelebihan dan efek media 

pada sebuah posisi yang memiliki keunggulan lebih. Hnaya saja,  proses dari  

alur diatas bukan terjadi secara mendadak dan langsung, namun melalui 

beberapa proses  penting sebagai berikut..  

1. Menyiapkan Materi Konstruksi  

Tahap awal ini merupakan tugas wajib  redaksi media. Terdapat 3 (tiga) 

hal penting yang akan dilakukan dalam proses konstruksi sosial oleh 

media pada tahap ini, yakni tahap  keberpihakan media pada kapitalisme, 

keberpihakan semu  kepada khalayak, dan keberpihakan pada kepentingan 

umum.  

2. Tahap Sebaran Konstruksi  

Prinsip yang mendasari tahap ini adalah semua informasi yang telah 

dikonstruksikan  dan dibingkai realitasnya harus sesegera dan setepat 
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mungkin sampai pada khalayak sesuai dengan agenda dan kepentigan 

media. 

3. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas  

Setelah informasi atau berita sampai kepada khalayak, maka proses 

selanjutnya yang terjadi adalah pembentukan konstruksi realitas melalui 

tiga tahapan, yaitu konstruksi realitas pembenaran, kesediaan khalayak 

dikonstruksi oleh media, dan  pilihan konsumtif oleh khalayak.  

 

Selanjutnya  juga, dalam bagian ini juga dibahas tahap pembentukan 

konstruksi mengenai  citra dari informasi yang dikonstruksikan media 

yang tediri atas 2(dua) dua model, yaitu good news dan bad news. Model 

good news merupakan proses konstruksi pemberitaan yang baik, 

sedangkan model bad news adalah sebuah konstruksi yang cenderung 

memberi citra buruk pada objek pemberitaan agar telihat dan terkesan 

kejelekannya, keburukanya, dan kejahatannya. 

 

4. Tahap Konfirmasi  

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses konstruksi  realitas media 

ketika halaya akhirnya memberi akuntabilitas serta argumen dari pilihan 

yang mereka ambil untuk menyetujui dan terlibat pada pembentukan 

realitas. .



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

III.   METODOLOGl PENELlTlAN 

 

 

 

 

3.1  Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan pada penelitian ini merupakan tipe deskriptif kualitatif. 

Menurut Azwar (2007:6) penelitian dengan tipe deskriptif adalah bentuk 

penelitian yang memfokuskan pada bagaimana penggambaran suatu 

kelompok  terhadap bentuk keadaan atau  gejala sosial tertentu. Penelitian 

deskriptif ini memiliki penyajian dan analisis data yang berurut atau 

sistematik, sehingga sangat mudah untuk dimengerti dan ditarik 

kesimpulannya. Hasil kesimpulan yang didapatkan dari tipe penelitian 

deskriptif memiliki ciri khas yaitu bersifat faktual dan bisa langsung dikaitkan 

dengan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. 

 

Adapun metode kualitatif merupakan suatu metode yang mengedepankan 

pencarian data-data dari objek penelitian melalui sebuah  proses dan peristiwa 

yang ada secara mendalam untuk menghasilkan makna (Sugiyono, 2015:8). 

Makna disini berposisi sebagai hasil data yang real atau pasti sebagai 

implementasi nilai dari data yang ditampakkan. Oleh karena itu, penelitian 

kualitatif mengedepankan makna dibanding generalisasi. Penelitian kualitatif 

akan melihat sebuah objek sebagai sebuah hasil konstruksi pemikiran serta 

penggambaran sebagai hasil pengamatan dari gejala atau kemungkinan yang 

ada secara holistik (Sugiyono, 2015:10). Penulis memilih metode kualitatif 

deskriptif dengan dasar data yang  diperoleh untuk topik/objek penelitian 

dapat diperoleh secara akurat mendalam dengan mengedepankan cara berfikir 

formal dan kritis serta argumentatif tanpa menekankan pengujian hipotesis 

seperti pada penelitian kuantitatif. 
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3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing 

yang dicetuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Konsep 

analisisnya secara keseluruhan akan dituliskan dalam tabel berikut: 

 

 

Tabel 2. Dimensi Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

 

 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG DIANALISIS 

Sintaksis 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

informasi 

 

1. Skema Berita Headline, lead, latar, kutipan 

sumber, pernyataan, penutup. 

Skrip 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

informasi 

 

2. Kelengkapan berita 5W+1H 

Tematik 

Cara wartawan 

menulis fakta 

informasi 

 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata Ganti 

Paragraf, proposisi, kalimat, 

hubungan antar kalimat. 

Retoris 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, Idiom, gambar/foto, 

grafik. 

 

 

 

3.3  Fokus Penelitian 

Fokus utama dari penelitian ini adalah prakting pembingkaian (framing) 

realitas yang dibangun Kompas.com dalam teks pemberitaan tentang netizen 

lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara yang mana dikeluarkan oleh 
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Microsoft pada awal tahun 2021 ini dengan pisau analisis berupa analisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan analisis 

dimensi berupa sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Kemudian, hasil analisis 

akan dikaitkan dengan kualitas etika etiket berinternet Indonesia dan problem 

studi media.  

 

 

 

3.4  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber langsung yang didapatkan atau dikumpulkan 

penulis dan merupakan data asli yang utama dari sebuah penelitian. 

Sumber data yang menjadi data primer pada penelitian ini yaitu artikel 

pemberitaan di Kompas.com yang memuat isu tentang Netizen Indonesia 

Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara antara lain: 

 

1. Heboh Warganet Indonesia Disebut Paling Tidak Sopan Se-Asia 

Tenggara oleh Nur Fitriatus Shalihah 

(https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/26/123200665/heboh-

warganet-indonesia-disebut-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara. 

Tanggal Publikasi 26 Februari 2021) 

 

2. Kenapa Warganet Indonesia Bisa Dapat Predikat Paling Tidak 

Sopan Se-Asia Tenggara? Oleh Jawahir Gustav Rizal 

(https://amp.kompas.com/tren/read/2021/02/26/191000565/kenapa-

warganet-indonesia-bisa-dapat-predikat-paling-tidak-sopan-se-asia  

Tanggal Publikasi 26 Februari 2021). 

 

3. Netizen Indonesia Sangat Tidak Sopan, Ini Kata Pakar UNPAD 

oleh Sandra Desi Caesaria 

(https://amp.kompas.com/edukasi/read/2021/03/07/144034371/netizen-

indonesia-sangat-tidak-sopan-ini-kata-pakar-unpad.   Tanggal 

Publikasi 07 Maret 2021). 

 



 

38 

 

 

4. 6 Bukti Netizen Indonesia Paling Tidak Sopan Se-Asia Tenggara, 

Akun Luar Pun Diserang oleh Aditya Jaya Iswara 

(https://amp.kompas.com/global/read/2021/04/14/100430270/6-bukti-

netizen-indonesia-tidak-sopan-se-asia-tenggara-akun-luar-pun. 

Tanggal Publikasi 14 April 2021) 

 

5. Ini Kemungkinan Penyebab Rendahnya Etika Bersosial Media 

Netizen Indonesia oleh Tatang Guritno 

(https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/04/14/16520561/ini-

kemungkinan-penyebab-rendahnya-etika-bersosial-media-netizen-

indonesia. Tanggal Publikasi 14 April 2021). 

 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak  langsung yang 

diambil dari beberapa sumber diluar sumber primer yang tentunya relevan 

dan tetap berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai 

pendukung dan penambah data-data primer yang telah dikumpulkan. Data 

sekunder dapat diperoleh dari bukti, jurnal, catatan, maupun literatur yang 

terkait. 

 

 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan tipe penelitiannya, untuk mendapatkan data yang lebih konkrit 

penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu: 

 

1. Studi Pustaka 

Proses pengumpulan data dari sumber studi pustaka ini didapatkan dari 

berbagai buku dan jurnal, hasil-hasil survei atau data pengguna, sosial 

media atau internet, dan penelitian terdahulu sebagai studi literatur serta 

sumber-sumber lain yang mendukung penelitian agar mendapat data yang 

lebih kaya dan beragam. 
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2. Wawancara 

Dalam penelitian ini, tujuan dari wawancara adalah bertujuan untuk 

membantu penulis mendapatkan data dan temuan yang lebih rinci dan 

mendalam mengenai topik dalam sebuah penelitian yang sedang dibahas. 

Wawancara juga sangat berperan untuk hak verifikasi dan validasi 

mengenai temuan-temuan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 

penelitian ini, akan dilakukan wawancara dengan wartawan Kompas.com 

yang ditugaskan untuk membuat artikel pemberitaan tentang isu netizen 

lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara secara mendalam. 

 

3. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2015: 240), dokumentasi adalah pilihan dari beberapa 

metode pengumpulan data yang ada, proses  dokumentasi berlangsung 

dengan pengumpulan berbagai jenis dokumen yang ada berupa dokumen 

tertulis, tidak tertulis, gambar, karya, dll yang kemudian diproses dan 

dianalisis dengan metode yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, 

penulis mengumpulkan dokumen berupa tangkapan layar pada setiap teks 

teks pemberitaan di Kompas.com tentang netizen lndonesia paling tidak 

sopan se-Asia Tenggara.  

 

 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyusunan dari  data yang telah diperoleh dan 

dikumpulkan sebelumnya berupa hasil studi pustaka, wawancara, dan 

dokumentasi dengan tujuan untuk mengolah data  dan disusun sedemikian 

rupa tersebut menjadi sebuah hasil penelitian yang jelas yang disusun secara 

sistematis (Sugiyono, 2015: 246). Pada penelitian ini, tahap dari analisis data 

akan dilakukan dengan beberapa proses sebagai berikut. 

 

1. Pengumpulan Data 

Sesuai dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya, tahap awal analisis 

data penelitian ini akan dilakukan pengumpulan serta penggabungan 

semua data-data dari berbagai sumber yang  telah didapatkan sebelumnya. 
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Data-data yang diperoleh antara lain berupa beberapa teks pemberitaan 

tentang isu netizen lndonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara dari 

laman Kompas.com, transkrip wawancara dengan wartawan 

Kompas.com, serta hasil dokumen literatur yang telah didapatkan yang 

relevan dengan penelitian. 

 

2. Interpretasi Data  

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif bisa disebut sebagai sebuah 

proses penafsiran data yang telah didapatkan dan dikelompokkan tentang 

bagaimana pembingkaian realitas yang dikonstruksikan dari teks 

pemberitaan tentang netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia 

Tenggara yang disusun dan dibuat oleh Kompas.com. Dalam proses ini, 

penulis akan menginterpretasikan data dengan menggunakan metode 

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

Proses penarikan kesimpulan/verifikasi data didasari oleh temuan data 

yang telah diperoleh sebelumnya. Kesimpulan yang akan ditarik haruslah 

berdasar kepada bukti atau temuan sebelumnya secara valid, kuat, dan juga 

konsisten agar dapat dinyatakan kredibel.  Sugiyono (2015: 252) 

menyebutkan penelitian kualitatif memiliki karakteristik kesimpulan 

berupa penemuan baru yang merupakan hasil penyesuaian dengan 

penemuan nyata di lapangan. Kesimpulan ini juga menjadi jawaban dari 

permasalahan yang telah dirumuskan di awal penelitian. 

 

 

 

3.7  Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data digunakan dengan tujuan agar 

data yang telah diperoleh dapat lebih terverifikasi secara akurat dan kredibel. 

Sugiyono (2015: 270) menjelaskan terdapat beberapa teknik yang bisa 

digunakan dalam hal uji keabsahan data (untuk penelitian kualitatif) yaitu uji 

kredibilitas, transferability, confirmability, dan dependability. Pada penelitian 
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ini, penulis menggunakan teknik uji kredibilitas dengan metode  triangulasi 

yang bisa diartikan sebagai pengecekan ulang dari data-data yang telah 

diperoleh dengan 3 (tiga) pilihan proses yaitu triangulasi sumber, teknik, serta 

waktu. Fokus keabsahan data pada penelitian ini adalah pada proses 

triangulasi sumber dimana dilakukan dengan cara mengecek kembali dan 

membandingkan data yang ada melalui beberapa sumber relevan terkait yaitu 

wawancara, literatur, serta pendapat para ahli. 



 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

V.   SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari analisis sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris yang merupakan jabaran dimensi dari teori analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada total 5 (lima) teks pemberitaan 

Kompas.com tentang isu Netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia 

Tenggara pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mengambil 

kesimpulan berdasarkan rumusan masalahnya yaitu teks pemberitaan 

Kompas.com ini mampu memaparkan segi semantik atau makna yang 

ditekankan dengan baik, seperti pendeskripsian latar dan detail secara 

keseluruhan teks. Dalam pemilihan kata atau leksikon,wartawan 

menggunakan kata-kata serta kalimat yang yang secara keseluruhan 

menegaskan kebrutalan perilaku netizen Indonesia. Penggunaan kosakata dan 

grafis juga secara tidak langsung membatasi pandangan publik serta 

berkonotasi negatif, seolah mereka (dalam hal ini netizen Indonesia) secara 

keseluruhan memang memiliki perilaku yang buruk.   

 

Pembingkaian realitas yang dikonstruksikan Kompas.com adalah bahwa 

seluruh netizen Indonesia sangat tidak sopan dan memiliki kualitas etika dan 

etiket yang buruk yang mana masuk dalam tahap pembentukan konstruksi 

realitas oleh media dengan model bad news yang cenderung memberi citra 

buruk pada objek yang ditonjolkan (netizen Indonesia). Terakhir, jika 

dikaitkan dengan kualitas etika etiket internet di Indonesia, terbukti bahwa 

memiliki kualitas yang sangat buruk dan sesuai dengan hasil survei DCI 

Microsoft. Selanjutnya untuk studi media, Kompas.com sebagai pranata 

sosial berperan sebagai agen perubahan sosial masyarakat dalam hal 
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berperilaku dan beretika serta beretiket saat berselancar di internet dari teks 

pemberitaan yang disebarluaskan kepada masyarakat. 

 
 
  

5.2  Saran 

Isu netizen Indonesia paling tidak sopan se-Asia Tenggara ini merupakan hal 

baru dan sangat kompleks karena membawa citra negara Indonesia di mata 

dunia terkait kualitas literasi, etika, serta etiket saat berselancar internet. 

Sebagai individu bagia dari netizen Indonesia, haruslah lebih mawas diri dan 

lebih berusaha menjaga sikap, etika, dan etiket saat berselancar internet. 

 

Selanjutnya, dalam hal ini juga Kompas.com sebagai media lokal terbesar 

dan tertua yang terpercaya di masyarakat, Kompas.com pada pembuatan 

berita dengan isu serupa atau  berbagai isu lainnya diharapkan bisa memuat 

data dan informasi yang berimbang dan mengedepankan kepentingan 

masyarakat, bukan hanya fokus pada satu pembahasan saja tetapi harus 

melihat sisi lain dibaliknya.  

 

Kemudian, penelitian ini mendapati keterbatasan dari informan primer 

dimana hanya bisa mewawancarai satu wartawan dari total 5 (lima) teks 

berita yang diteliti, penelitian ini juga hanya menggunakan satu media lokal 

untuk diteliti yakni Kompas.com. Bagi penulis selanjutnya, dapat 

melanjutkan penelitian ini dengan menambah informan primer lebih banyak 

dan juga bisa menggunakan dua media atau lebih sebagai perbandingan untuk 

mendapatkan sudut pandang yang beragam dan mendapat data yang lebih 

banyak.  
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