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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

 

Agar peneliti memenuhi syarat, maka peneliti menggunakan beberapa konsep 

dan pendapat para ahli mengenai framing yang menjadi acuan dalam penelitian 

ini. 

2.1  Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan salah satu skripsi hasil penelitian, 

yang hendak dilakukan penulis, kemudian melakukan perbandingan. Dengan 

melakukan penelitian ini, maka penulis dapat melihat sejauh mana posisi peneliti 

yang hendak dilakuakan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan 

penelitian penulis (Yanuar, 2014: 27-28). 

 Dalam kerangaka kerja teoritis di sini memiliki kaitan dengan identifikasi 

masalah dan pembuatan studi terdahulu yang diatur dalam format tinjauan pustaka 

untuk dibuat suatu uraian yang dimaksud.  Oleh  karena peneliti yang 

bersangkutan ingin menulis penelitian/ studi terdahulu dengan mudah, lebih 

menyederhanakan dengan membandingakan tulisannya dengan pihak lain agar  

tidak termasuk untuk melakuakan proses deduktifikasi dalam menentukan konsep, 

maka yang bersangkutan dapat membuat uraian penelitian terdahulu  (Yanuar, 

2014: 27-28) misalnnya penelitian sebagai berikut: 
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1. Kristoforus Kendala Lebe 

a. Nama peneliti: Kristoforus Kendala Lebe 

Mahasiswa Program Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Katolik Wydia Mandira Kupang 2015. 

b. Judul penelitian 

Konstruksi berita pengunduran diri mentri pemuda dan olahraga, Andi 

Alfian Malarangeng pada majalah detik edisi 10-16 desember 2012 

(analisis framing dalam berita “Sandungan Si Anak Emas Presiden’ 

menurut pandangan  Zhodang Pan Dan Gerald M. Kosicki) 

c. Hasil penelitian 

Majalah detik telah mengkonstruksi berita pengunduran diri menteri 

pemuda dan olahraga Andi Alfian Mallarangeng dengan menghubung-

hubung kan latar kehidupan Andi Alfian Malarangeng yang baik di masa 

lalu dengan fakta hukum dan tuduhan yang disangkakan kepadannya, 

konstruksi demikian dilakukan untuk menunjukan bahwa Andi Alfian 

Malarangeng merupakan orang yang baik dimasa lalu, tetapi telah menjadi 

menteri yang korup. Menanggapi peristiwa pengunduran diri  menteri 

pemuda dan olahraga Andi Alfian Malarangeng, majalah detik jugah lebih 

banyak menampilkan latar belakang kehidupan politik, karier dan 

kehidupan akademik Andi Malarangeng melalui penampilan kutipan 

sumber, termasuk kutipan Andi Mallarangeng yang berisi tanggapannya 

atas tuduhan dan sangkaan yang ditujukan kepadannya. Strategi framing 

majalah detik dilakukan dengan menonjolkan ide tertentu melalui 
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pengutipan sumber  berita, metafora, fakta hukum dan grafis. Majalah 

detik menggunakan sumber sebagai penguat opini media. Pernyataan-

pernyatan sumber digunakan untuk mendukung frame majalah detik 

tentang Andi Alfian Malarangeng.  Majalah detik menampilkan latar 

pekerjaan  dan pendidikan Andi Malarangeng yang cemerlang untuk 

dikontraskan dengan fakta bahwa Andi Malarangeng telah menjadi 

tersangka korupsi proyek hambalang. 

d. Perbedaan  

Penelitian yang dilakukan kristoforus kendala lebe membahas tentang 

konstruksi  berita pengundran diri manteri pemuda dan olahraga Andi 

Alfian Mallanrangeng pada Majalah Detik. 

Sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah tentang 

konstuksi berita debat calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2019 

pada Surat Kabar Harian Timor Express. 

e. Persamaannya  

Dalam penelitan yang dilakukan oleh kristoforus kendala lebe dan yang 

akan dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan kerangka analisis 

framing menurut Zhongdan Paan dan Gerald m. Kosicki. 

f. Sumbangan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini 

Melihat sejumlah peran yang dilakukan oleh majalah detik dalam 

mengkonstruksi berita pengunduran diri menteri pemuda dan olahraga, 

Andi Alfian Mallarangeng  edisi 10-16 desember 2012 (analisis framing 

dalam berita “Sandungan Si Anak Emas Presiden’ menurut pandangan  
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zhodang pan dan Gerald m. kosicki) dibandingkan dengan konstruksi 

realitas  politik dalam media masa local (analisis framing terhadap berita 

debat calon presiden dan calon wakil presiden edisi Januari-Februari 2019 

menggunakan  kerangka analisis Zhongdan Paan dan Gerald M. Kosicki.. 

apakah juga memiliki kesamaan-kesaman atau tidak. 

2. Rahadi 

a. Nama Peneliti: Rahadi 

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Judul Penelitian:  Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis 

Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang 

Tanggal 1-7 Oktober 2015) 

c. Hasil Penelitian 

Radar Malang mengkonstruksi pemberitaan yang menurut peneliti 

kurang berimbang dalam jumlah maupun space (ruang) pada kolom Koran 

radar Malang. Adapun penjelasannya sebagai berikut:  

1. Rendra Kresna selaku incumbent diberikan space dan jumlah 

pemberitaan yang lebih banyak dibandingkan dengan calon 

pasangan yang lain. Hal ini terlihat sebanyak tujuh kali 

pemberitaan tentang Program dan kegiatan yang dilakukan 

oleh Rendra dalam kurun waktu tanggal 1-7 Oktober. Dan 

yang lebih menyoloknya, pada tanggal 7 Oktober Radar 

Malang memberikan dua kali ruang (dengan lebar setengah 

halaman) yang bila ditotal menjadi satu halaman full hanya 
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untuk memberitakan tentang Rendra Kresna pada Kolom yang 

diberi Judul Jelang 5 Tahun Madep Manteb  

2.  Pada halaman pertama Radar Malang selalui diberikan space 

untuk mengarahkan pembaca terkait dengan kolom Jelang 5 

Tahun Madep Manteb beserta dengan judul berita yang 

diangkat.  

3.  Dewanti rumpoko (pasangan calon no 2) hanya diberitakan 

satu kali dalam kurun waktu satu minggu  

4. Tidak ada pemberitaan sama sekali untuk calon pasangan no 3 

(yakni Nurcholis dan Muhammad Mufid dari jalur 

independen)  

5. Dikaitkan dengan teori Pengaruh isi media; dari faktor internal 

level yaitu level organisasi, dan level rutinitas media jelas 

bahwa Radar Malang sangat berpihak pada Rendra Kresna. 

Hal ini dikuatkan dengan pemberitaan yang cenderung 

bersifat positif dalam setiap berita yang ditampilkan. Bahkan 

ada berita yang isinya hamper sebagian besar hanya kutipan 

pernyataan dari Rendra Kresna saja. Sehingga tidak ubahnya 

seperti pers list saja.  

d. Perbedaan 

Penelitian yang dilakauakan oleh Rahadi yaitu membahas 

tentang Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis Framing 

Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang Tanggal 

1-7 Oktober 2015). 
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Sedangkan yang dalam penelitian ini, peneliti membahas 

tentang konstuksi realias politik dalam media massa lokal analisis 

framing terhadap berita debat calon presiden dan calon wakil presiden 

tahun 2019 pada Surat Kabar Harian Timor Express. 

e. Persamaannya 

Dalam penelitan yang dilakukan oleh Rahadi dan yang akan 

dilakukan oleh penulis sama-sama menggunakan kerangka analisis 

framing menurut Zhongdan Paan dan Gerald m. Kosicki. 

f. Sumbangan penelitian terdahulu terhadap penelitian ini 

Melihat hasil Pembingkaian Berita Pada Media Lokal (Analisis 

Framing Pemberitaan Calon Bupati Malang Pada Harian Radar Malang 

Tanggal 1-7 Oktober 2015) dibandingkan dengan konstruksi realitas  

politik dalam media masa local (analisis framing terhadap berita debat 

calon presiden dan calon wakil presiden edisi Januari-Februari 2019 

menggunakan  kerangka analisis Zhongdan Paan dan Gerald M. 

Kosicki.. apakah juga memiliki kesamaan-kesaman atau tidak. 
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2.2 Media dan konstruksi realitas politik  

2.2.1 Media   

Dalam masyarakat kontemporer, informasi adalah bagian sangat penting 

dan ketergantungan terhadap informasi sangat tinggi untuk memahami dunia dan 

segala aspek didalamnya.Media, dalam situasi ini, sekaligus mengonstruksi dunia 

sesuai dengan realitas yang dipahami, dan dalam beberapa hal juga diingini, oleh 

media dan pengelola media. McQuail misalnya merangkum pandangan khalayak 

terhadap peran edia massa setidaknya terdapat enam perspektif dalam hal melihat 

peran media. Pertama, melihat media massa sebagai window on evens and 

exprience. Media dipandang sebagai jendela yang memungkinkan khalayak 

melihat apa yang sedang terjadi di luar sana ataupun pada diri mereka sendiri. 

Kedua, media juga sering dianggap sebagai a mirror of evens in society and the 

world, impliying faithfull reflection. Yaitu cermin berbagai pristiwa yang ada di 

masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya. Ketiga, memandang media 

sebagai filter atau gate keeper yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi 

perhatian atau tidak. Keempat, media dipandang sebagai guidie, penunjuk jalan 

atau interpreter, yang menerjemakan dan menunjukan arah atas berbagai 

ketidakpastian atau alternativ yang beragam. Kelima, media massa sebagai forum 

untuk mempresentasikan berbagai informas dan ide-ide kepada khalayak sehingga 

memungkinkan terjainnya tanggapan dan umpan balik. Keenam, media massa 

sebagai interlocutor, yang tidak hanya sekedar tempat berlalulalangnya informasi, 

tetai juga partner komunikasi yang interaktif ( McQuail dalam Henry Subiakto 

dan Rachmah Ida, 2014:131-132). 
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Media massa bukan lagi sekedar alat penyebaran informasi, melainkan 

juga menjadi medium yang ampuh dalam penyebaran sebuah ide dominan 

menjadi ideologi dominan dan hegemoni dominan. Ideologi dominan tersebar 

secara hegemonis dan terkonstribusi dalam bentuk kesadaran mainstream manusia 

baik pada tataran individu, anggota keluarga, pekerja, mahasiswa, dan sebagainya 

yang melakukan interpretasi dan menggunakan media massa dengan cara-cara 

yang tidak selalu tepat dengan tujuan pengirim pesan. Media menjadi pilihan 

utama komunikator politik dalam menyebarkan ide-ide dan prilaku politik sebagai 

uapaya pembentukan opini publik. Karena itu, media massa ‘dapat’ digunakan 

untuk memelihara atau memperjuangkan sebuah hegemoni menjadi hegemoni 

dominan tergantung pada kemampuan sebuah gerakan.  

Pemberitaan yang di sebarkan oleh media mengandung Ideologi. Media 

dan isuhnya, merupakan reproduksi masyarakat. Setiap masyarakat mengandung 

ideologi setiap bangsa mengandung ideologi. Dan setiap ideologi tidak berdiri 

sendiri, selalu terkait dengan banyak hal di dalam kehidupan masyarakat. 

Kehidupan masyarakat berkolerasi dengan harapan, nilai, norma, tindakan, 

pencitraan dan semacamnya, dari berbagai kelompok yang menghidupi 

masyarakat tersebut. Berbagai pristiwa di dalam kehidupan masyarakat, dengan 

demikian, mengimplikasikan kandungan ideologi. Dan, ketika diberitakan, 

pemberitaan merepresentasikan ideologi juga mereproduksi ideologi tertentu 

(Santana, 2017: 100) 
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2.2.2 Konstruksi Realitas Politik 

Realitas yang dihasilkan oleh media dalam sebuah struktur masyarakat 

lebih dipahami sebagai kemampuan media memberikan konteks pengaruh 

kesadaran (manufactured consent). J.  Baudrillardmenjelaskan empat fase citra 

(Haryatmoko, 2007: 32): pertama, representasi dimanacitra  merupakan  cermin  

suatu  realitas;  kedua,  ideologi  di  mana  citramenyembunyikan  dan  memberi  

gambar  yang  salah  akan  realitas;  ketiga,  citramenyembunyikan  bahwa  tidak  

ada  realitas,  lalu  citra  bermain  menjadipenampakannya;  keempat,  citra  tidak  

ada  hubungan  sama  sekali  denganrealitasapapun, ia hanya menjadi yang 

menyerupai dengan dirinya. Dengan demikian, media menyediakan pengaruh 

untuk mereproduksi dan mendefinisikan status atau memapankan keabsahan 

struktur tertentu. Inilah sebabnya, media dalam kapasitasnya sebagai agen sosial 

sering mengandaikan juga praksis sosial dan politik. 

Pendefinisian dan reproduksi realitas yang dihasilkan oleh media massa 

tidak hanya dilihat sebagai akumulasi fakta atau realitas itu sendiri. Reproduksi 

realitas melalui media merupakan representasi tarik ulur ideologi atau sistem nilai 

yang mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Dalam hal ini, media 

tidak hanya memainkan perannya hanya sekedar instrumen pasif yang tidak 

dinamis dalam proses rekonstruksi budaya tapi media massa tetap menjadi realitas 

sosial yang dinamis. 

Pertama, reproduksi realitas dalam media pada dasarnya dan umumnya 

akan sangat dipengaruhi oleh bahasa, simbolisasi pemaknaan dan politik 

penandaan. Bahasa di samping sebagai realitas sosial, tetap bisa dilihat sebagai 
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sebuah sistem penandaan. Sistem penandaan dalam arti bahwa bahasa atau suatu 

realitas yang ingin menandakan realitas lainnya seperti peristiwa atau pengalaman 

hidup manusia(Littlejohn, 2011:167). 

Sebuahrealitas dapat ditandakan secara berbeda pada peristiwa yang sama, 

atau dapat dikatakan bahwa pemaknaan yang tidak sama bisa dilekatkan kepada 

peristiwa yang sama. Masalah terjadi ketika suatu makna yang ditafsirkan dan 

dikonstruksi ulang oleh kelompok tertentu dari peristiwa yang sama tersebut 

cenderung mendominasi penafsiran.. Pertarungan sosial tersebut lebih konkret 

terbentuk dalam sebuah wacana serta terartikulasikan dalam proses pembentukan 

dan praksis bahasa. Oleh Antonio Gramsci (dalam Sobur, 2009 : 30), media 

merupakan arena pergulatan antar ideologi yang saling berkompetisi (the battle 

ground for competing ideologies). Tidak hanya kepentingan ideologi, berbagai 

kepentingan yang lain dapat bermain dalam media massa. 

Kedua, bahasa dalam konteks wacana - terutama dalam konteks wacana 

komunikasi - sebetulnya mencakup pengiriman pesan dari sistem syaraf satu 

orang kepada yang lain, dengan maksud untuk menghasilkan sebuah makna sama 

dengan yang ada dalam benak si pengirim (Tubs & Moss, 2000: 66). Pesan verbal 

selalu memakai kata. Kata selalu merujuk pada keberadaan sebuah bahasa. Ini 

berarti kita sepakat bahwa kita menggunakan simbol bahasa dalam aktifitas 

komunikasi.  

Dalam perkembangan ilmu komunikasi modern, bahasa adalah kombinasi 

kata yang diatur dan dikelola secara sistematis dan logis sehingga bisa 

dimanfaatkan sebagai alat komunikasi. Kata-kata merupakan bagian integral dari 
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keseluruhan simbol yang dibuat oleh suatu kelompok tertentu. Jadi, kata selalu 

bersifat simbolik. Simbol dapat diartikan sebagai realitas yang mewakili atau 

merepresentasikan ide, pikiran, gagasan, perasaan, benda atau tindakan manusia 

yang dilakukan secara arbitrer, konvensional dan representatif-intrepretif. Oleh 

sebab itu, tidak ada hubungan yang berlaku secara alamiah dan selalu bersifat 

koresponden antara simbol dengan realitas yang disimbolkan. 

Ketiga, politik penandaan lebih banyak bermakna pada soal bagaimana 

praksis sosial pembentukan makna, kontrol dan penentuan suatu makna tertentu. 

Peran media massa dalam praksis sosial penentuan tanda dan makna tidak 

melepaskan diri dari proses kompetisi ideologi. Relasi dominasi dan kompetisi 

ideologis tidak hanya berproses pada tataran aparatur kelompok dominan saja tapi 

juga melalui produksi dan reproduksi kekuasaan yang berada dalam ruang 

budaya-tempat dimana makna hidup disusun.  

Frame pada akhirnya menentukan bagaimana realitas itu hadir di hadapan 

pembaca. Apa yang diketahui tentang realitas social pada dasarnya tergantung 

pada bagaimana kita melakukan frame atas peristiwa itu dan memberikan 

pemahaman serta pemaknaan tertentu atas suatu peristiwa. Eryanto kemudian 

membagi frame atas realitas yang dibentuk, yakni : 

Tabel 2.1  

 Frame berita dan realitas media 

Realitas Frame 

Pemberitaan peristiwa tertentu Kenapa peristiwa itu diberitakan? 

Kenapa peristiwa lain tidak 

diberitakan? Kenapa peristiwa yang 

sama di tempat / pihak yang berbeda 

tidak diberitakan 

Pendefenisisan realitas tertentu Kenapa realitas didefenisikan seperti 

itu? 
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Penyajian sisi tertentu Kenapa sisi tertentu yang 

ditonjolkan? Kenapa bukan sisi lain? 

Pemilihan fakta tertentu yang lain Kenapa fakta lain yang ditonjolkan?  

Pemilihan nara sumber tertentu Kenapa narasumber itu yang 

diwawancarai? Kenapa bukan yang 

lain? 

Sumber: Eryanto (2011: 97-98) 

Teori yang mendasari penelitian ini juga merujuk pada yang dikemukakan 

oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tahun 1966 (dalam Bungin, 

2006:191) yang mendeskripsikan bahwa proses sosial melalui tindakan dan 

interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas 

yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. Mereka memulai penjelasan 

tentang realitas sosial dengan memisahkan antara pemahaman “kenyataan” dan 

“pengetahuan”.Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-

realitas yang diakui memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada 

kehendak kita sendiri.Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian 

bahwa realitas-realitas itu nyata (riil) dan memiliki karakteristik yang spesifik. 

Selanjutnya pula menurut Berger dan Luckmann dalam Bungin (2011:24) 

bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah realitas sosial masyarakat.Realitas 

sosial yang dimaksud Berger dan Luckmann adalah terdiri dari realitas objektif, 

realitas simbolis dan realitas subjektif.Realitas objektif adalah realitas yang 

terbentuk dari pengalaman dunia objektif yang berada di luar diri individu, dan 

realitas ini dianggap sebagai kenyataan. 

Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah tidak juga sesuatu yang 

diturunkan Tuhan, tetapi ia dibentuk dan direkonstruksi. Dengan pemahaman 

seperti itu, realitas berwajah ganda / plural.Setiap orang bisa mempunyai 
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konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas.Selain plural, konstruksi sosial 

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

merupakan realitas subyektif dan realitas objektif.Realitas subyektif, menyangkut 

makna, interpretasi, dan hasil relasi antar individu dengan objek.Sedangkan 

realitas objektif, merupakan sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di 

luar atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan. 

2.3 Media Massa dan Politik  

Pristiwa politik semakin menarik dan menjadi sorotan penting dengan 

hadirnya media massa. Media memberikan ruang khusus bagi pristiwa politik, 

termasuk aktor politik dan masyarakat dalam rubrikasi serta halaman-halaman 

yang ada di dalamnya. Media massa oleh Pawito (2009:10) didefinisikan sebagai 

salurankomunikasi politik yang memliki peran penting dan sangat luas digunakan 

oleh siapapun. Oleh karena itu komunikasi politik dalam demokrasi modern 

dewasa ini adalah kmunikasi yang terjadi antara aktor-aktor politik dan warga 

negara  yang telah termediasi oleh media massa atau yang disebut mediated 

politics (Bennet dan Entman dalam Simarmata, 2014:4-5). 

Media massa telah menjadi bagian dari proses politik dan menjadikan aktivitas 

politik sebagai konsumsi khalayak. Kehadiran media menjaikannya instrumen 

sekaligus medium komunikasi yang menyebapkan aktivitas poliik dapat diketahui 

oleh siapapun karena akses terhadap informasi semakin mudah dan murah. 

Artinnya pristiwa politik semakin dekat dengan realitas masyarakat yang 

dihantarkan oleh media massa.    
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Dalam konteks politik indonesia tahun 2019 saat ini, momen-momen politik 

begitu banyak terjadi dan melibatkan masyarakat secara luas seperti melalui 

pemilihan umum secara langsung anggota parlemen (Pemilu), pemilihan langsung 

Presiden (Pilpres), pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada) dan beragam 

aktifitas politik sehari-hari yang melibatkan politikus sebagai komunikator politik. 

Semua momen politik tersebut menjadi konsumsi publik secara terbuka yang 

dihantarkan oleh beragam bentuk media massa. Situasi itu kemudian membawa 

implikasi pada sistem demokrasi dan semakin dinamisnya pristiwa politik dari 

pada masa-masa sebelumnya. 

2.4 Surat Kabar Lokal 

Dalam HS Sumadria (2005: 42) menjelaskan pers loka hanya beredar di 

sebuah kota dan sektarnya. Ciri utama dari surat kabar in adalah 80% isinya 

didominasi oleh berita, laporan, tulisan, dan sajian gambar bernuansa lokal. 

Motivasi dan ambisi pers lokal adalah menjadi raja di kotannya sendiri. Pers lokal 

bisa disebut sebagai kamus dan cermin berjalan sebuah kota karena apapun 

pristiwa dan fenomena tentang kota tersebut, pasti dijumpai didalamnya. 

Kebijakan redaksional pers local lebih bertumpuh pada pengembangan dimensi 

kedekatan geografis dan kedekatan sikologis (proximity) dalam segala dimensi 

dan implikasinya. 

2.5  Debat dalam Kampanye Politik 

Debat antara calon telah menjadi ritual pada kampanye politik. Debat 

memungkinkan pemilih menilai bagaimana calon menanggapi pertanyaan dan 

tetap pada pendiriannya. Debat juga meberikan peluang pemilih untuk secara 
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langsung membandingkan posisi calon terhadap berbagai isu. Debat merupakan 

salah satu cara penting dalam mempersuasi khalayak. Selain itu debat adalah 

peristiwa dimana dua calon atau lebih berada dalam suatu panggung 

menyampaikan pesan, menyatakan sikap tentang isu-isu yang dibicarakan, 

menjawab pertanyaan yang diajukan dan bertanya pada calon lain. Debat dalam 

banyak pemilihan tidak secara drastis mempengaruhi pemilihan tetapi tidak 

berarti debat tidak penting. Debat memberikan calon peluang yang jarang untuk 

menyampaikan pesan yang tidak disaring pada audiens yang besar. Pendukung 

akan bangga dengan penampilan yang baik sementara lawan akan mencari 

kesalahan yang dibuat. Debat dapat member energibagi kampanye, menstimulasi 

relawan dan menarik donor (Akuba, 2015: 355). 

Menurut Pefau debat presiden di televise adalah bentuk komunikasi yang 

superior dibanding bentuk komunikasi politik lainnya sepanjang kampanye. Debat 

memberikan peluang bagi kandidat untuk mengadvokasi posisi mereka melalui 

platform komunikasi tanpa sensor atau penyuntingan dan mengijinkan 

pertarungan dan pembahasan yang mendalam debat juga memberikan efek 

pembicaraan tentang kandidat yang lebih mendalam daripada bentuk komunikasi 

politik lainnya (Rusmana dkk, 2019:157) 

Sebagai medium yang memiliki audiens terbanyak dibanding medium 

jenis lainnya, televisi merupakan medium unik yang menggabungkan unsur audio 

dan visual.Selain itu, kini semua orang hampir bisa menjangkaunya karena 

luasnya jangkauan siaran serta harga televisi yang semakin murah. 
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Penyelenggaraan debat di televisi bukan hanya sekedar adu argumen, tapi 

juga bagaimana mengolah penampilan agar menarik simpati masyarakat. Charles 

U Larson (1992) dalam Gun Heryanto (2013:45) membagi 3 jenis model 

kampanye, salah satu diantaranya adalah Candidat-oriented Campaign, yakni 

kampanye yang berorientasi pada kandidat, umumnya di motivasi oleh hasrat 

untuk memperoleh kekuasaan politik, jenis ini sering juga disebut Political 

Campaign. Kandidat dengan penampilan paling good lookingakan menarik 

simpati khalayak dan besar kemungkinan akan terpilih sebagai pemenang 

pemilihan umum. 

Citra terbentuk berdasarkan informasi yang diterima melalui berbagai 

media, utamanya media massa cetak dan elektronik, yang bekerja membentuk, 

mempertahankan, atau meredefinisikan citra. Dari sudut pandang ilmu sosial, 

salah satu pendekatan teoritik tentang penciptaan citra adalah impression 

management -manajemen kesan- dimana citra dipandang sebagai kesan seseorang 

atau suatu organisasi terhadap orang atau organisasi lain. 

Menurut Nimmo (2010:4), citra adalah segala hal yang berkaitan dengan 

situasi keseharian seseorang; menyangkut pengetahuan, perasaan dan 

kecenderungannya terhadap sesuatu.Sehingga citra dapat berubah seiring dengan 

perjalanan waktu. Teori image building menyebutkan bahwa, citra akan terlihat 

atau terbentuk melalui proses penerimaan secara fisik (panca indra), masuk ke 

saringan perhatian (attention filter), dan dari situ menghasilkan pesan yang dapat 

dilihat dan dimengerti (perseived message), yang kemudian berubah menjadi 

persepsi dan akhirnya membentuk citra.  
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Lebih jauh, Nimmo (2000:6-7) menyebutkan bahwa, citra seseorang 

tentang politik yang terjalin melalui pikiran, perasaan dan kesucian subjektif akan 

memberi kepuasan baginya, yang paling tidak memiliki tiga kegunaan, yaitu: 1. 

Betapapun benar atau salah, lengkap atau tidak lengkap, pengetahuan orang 

tentang politik, memberi jalan pada seseorang untuk memahami sebuah peristiwa 

politik tertentu. 2. Kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang 

tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. 3. Citra diri 

seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya dengan orang lain.  Sebagai 

bagian dari komunikasi politik, pencitraan politik memang dilakukan secara 

persuasif untuk memperluas arsiran wilayah harapan antara kandidat dengan 

pemilih. Corner dan Pels  mencatat baik figur-figur yang bersih maupun 

bermasalah (notorious) sama-sama secara substansial bekerja keras membangun 

citra politik untuk mempengaruhi pemilih, karena citra telah menjadi faktor paling 

menentukan sukses tidaknya sebuah perjalanan kampanye.  

Citra di dalam debat kampanye politik sebenarnya lebih dari sekedar 

strategi untuk menampilkan kandidat kepada para pemilih, karena sebagaimana 

dikatakan Pawito (2009:209-210) bahwa kampanye pemilihan merupakan upaya 

sistematis untuk mempengaruhi khalayak, terutama calon pemilih, agar 

memberikan dukungan atau memberikan suaranya kepada partai politik atau 

kandidat yang sedang berkompetisi dalam suatu pemilihan – misalnya pemilihan 

parlemen, pemilihan presiden dan wakil presiden.  

Pawito, menggunakan frase “upaya sistematis” untuk menunjuk pada sifat 

kampanye politik yang terorganisir rapih dengan manejemen yang melibatkan 
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orang-orang yang diyakini dipercayai pada bidangnya masing-masing. Selain itu 

dukungan dana dan sumberdaya lain juga dibutuhkan, termasuk penggunaan 

perencanaan dan/atau strategi yang cermat. Oleh karena itu debat pada masa 

kampanye juga berkaitan dengan kesan yang dimiliki oleh pemilih baik yang 

diyakini sebagai hal yang benar atau tidak. Artinya, citra lebih dari sekedar pesan 

yang dibuat oleh kandidat ataupun gambaran yang dibuat oleh pemilih, tetapi citra 

merupakan negosiasi, evaluasi dan konstruksi oleh kandidat dan pemilih dalam 

sebuah usaha bersama. Dengan kata lain, keyakinan pemilih tentang kandidat 

berdasarkan interaksi atau kesalingbergantungan antara yang dilakukan oleh 

kandidat dan pemilih melalui teknik komunikasi persuasif yang baik. Upaya 

persuasif yang demikian adalah transaksi antara strategi seorang kandidat dalam 

menciptakan kesan personal dengan kepercayaan yang sudah ada dalam benak 

para pemilih.  

Onong Uchjana Effendy (2002:25) mengemukakan beberapa teknik 

komunikasi persuasif, yaitu: 1) Teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi 

dengan cara menumpangkan suatu objek atau peristiwa yang menarik perhatian 

khalayak. 2) Teknik integrasi. Kemampuan komunikator untuk menyatu dengan 

komunikan. Artinya dengan pendekatan verbal atau non verbal, komunikator 

menempatkan dirinya merasakan hal yang sama dengan komunikan. 3) Teknik 

ganjaran. Mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan iming-iming atau 

reward dari komunikator kepada komunikan. 4) Teknik tataran. Menyusun pesan 

dengan secermat mungkin agar menarik, enak didengar atau dibaca dan pada 

akhirnya akan menggiring khalayak bertindak seperti yang diinginkan 
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komunikator. 5) Teknik Red-herring. Seni seorang komunikator untuk meraih 

kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah 

untuk kemudian mengalihkanya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya 

guna dijadikan “senjata ampuh” dalam menyerang lawan.Teknik ini digunakan 

komunikator ketika dalam keadaan terdesak.   

Dalam proses persuasi untuk pencitraan politik, elemen kognitif dan afektif 

harus ditempatkan secara bersamaan, antara lain elemen perasaan (perasaan suka 

atau tidak suka terhadap sebuah konsep atau objek), elemen kepercayaan 

(gambaran pengetahuan tentang objek dan konsep tertentu) dan elemen perilaku 

(cara merespon konsep atau objek).  

2.6 Analisis Framing 

Dalam menganalisis permasalahan di balik media massa, maka dibutuhkan 

paradigma alternatif yang lebih kritis untuk melihat realitas lain di balik wacana 

media massa. Salah satunya adalah teori framing. Teori framing cocok digunakan 

untuk melihat konteks sosial-budaya suatu wacana, khususnya hubungan antara 

berita dan ideologi, yakni proses atau mekanisme mengenai bagaimana berita 

membangun, mempertahankan, mereproduksi, mengubah, dan meruntuhkan 

ideologi. Analisis dengan teori framing dapat digunakan untuk melihat siapa 

mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana yang 

diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan si tertindas, tindakan politik 

mana yang konstitusional dan yang inkonstitusional, kebijakan publik mana yang 

harus didukung dan tidak boleh didukung, dsb (Eriyanto: 2011;xv). 
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Istilah framing disini cenderung banyak dipakai untuk menunjuk gejala-gejala 

yang kendatipun sama atau mirip namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda-

beda. Misalnya : Eryanto (20011:xxi) mendefinisiskan Analisis framing sendiri 

adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan 

membingkai berita. Proses itu umumnya dilakukan dengan memilih  peristiwa 

tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa lewat 

bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar dan perangkat lainnya.  Ana Nadhya 

Abrar (2005:35) mengatakan sesungguhnya framing berita merupakan 

perpanjangan dari teori agenda setting, yaitu semacam teknik yang dipakai 

wartawan untuk melahirkan wacana yang akan ditangkap oleh kalayak. Secara 

praktis, Framing bisa dilihat dari cara wartawan memilih dan memilah bagian dari 

realitas dan menjadikannya bagian yang penting dari sebuah teks berita 

(Scheufele, 1999:107, dalam Abrar: 2005:35). Dengan kata lain, Framing berita 

menyangkut seleksi beberapa aspek dari realitas sosial dan menjadikannya 

menonjol dalam sebuah berita, teriring harapan tertangkapnnya wacana yang 

sedang diinginkan wartawan (Abrar, 2005: 35). 

Peter L. Berger (dalam Eriyanto, 2011:20) mengatakan sebuah teks berupa 

berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah kopi dari realitas, ia haruslah 

dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi 

peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda. Wartawan bisa jadi mempunyai 

pandangan dan konsepsi yang berbeda ketika melihat suatu peristiwa, dan itu 

dapat dilihat dari bagaimana mereka mengonstruksi peristiwa itu, yang 

diwujudkan dalam teks berita. 
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Berita dalam pandangan ini bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti 

yang riil.Di sini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita.Ia adalah produk 

interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi, wartawan 

dilanda oleh realitas. Realitas diamati oleh wartawan dan diserap dalam kesadaran 

wartawan. Dalam proses eksternalisasi, wartawan menceburkan dirinya untuk 

memaknai realitas. Hasil dari berita ituadalah produk dari proses interaksi dan 

dialektika.  

Karena sifatnya dan faktannya bahwa pekerjaan media massa adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah 

mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun 

berbagai realitas dari berbagai pristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau 

wacana yang bermakna. Pmbuatan berita di media pada dasarnya adalah 

penyusunan atas realitas- realitas hingga membentuk sebuah wacana yang 

bermaknaTodd Gitlin dalam Hamad (2004:11) 

Terdapat dua aspek dalam framing (Eriyanto, 2011:81).Pertama memilih fakta 

atau realitas. Proses memilih fakta ini didasarkan pada asumsi, wartawan tidak 

mungkin melihat peristiwa tanpa perspektif. Dalam memilih fakta ini selalu 

terkandung dua kemungkinan yakni apa yang dipilih (included) dan apa yang 

dibuang (excluded). Penekanan aspek tertentu itu dilakukan dengan memilih sudut 

pandang tertentu, memilih fakta tertentu, dan melupakan fakta yang lain, 

memberitakan aspek tertentu dan melupakan aspek lainnya. 

Kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta 

yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Gagasan itu diungkapkan dengan kata, 
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kalimat dan proposisi apa, dengan bantuan aksentuasi foto dan gambar apa, dan 

sebagainya. Bagaimana fakta yang sudah dipilih tersebut ditekankan dengan 

pemakaian perangkat tertentu; penempatan yang mencolok, pengulangan, 

pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, pemakaian label 

tertentu ketika menggambarkan orang/peristiwa yang diberitakan, asosiasi 

terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan pemakaian kata yang 

mencolok, gambar dan sebagainya. Semua aspek itu dipakai untuk membuat 

dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh 

khalayak.Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok, mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam 

memahami suatu realitas. 

Namun, hal yang menjadi catatan khusus dan dapat disebut sebagai 

kekurangan sebuah konstruksi sosial adalah, news (berita) tidak mungkin 

menyiarkan secara utuh sebuah kejadian atau rangkaian kejadian, dan hanya dapat 

menyampaikan fragment atau bagian-bagian tertentu, sedangkan 

pengamatan/observasi terhadap sebuah kejadian yang dilancarkan oleh media 

akan memberikan makna (meaning) tertentu tergantung dari frame 

(pembingkaian) yang diambil, sudut pandang (angle) dan perspektif yang 

dibangunnya.  

Dalam konteks berita, sebuah teks berupa berita haruslah dipandang sebagai 

konstruksi atas realitas.Sehingga sangat mungkin terjadi sebuah peristiwa 

dikonstruksi (dilaporkan) secara berbeda di media yang berbeda karena para 

wartawan memiliki sudut pandang (angle) dan konsepsi sendiri-sendiri ketika 
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melihat sebuah kejadian (fakta). Berita dalam pandangan konstruksi sosial bukan 

merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang ril. Ia adalah  hasil produk 

interaksi antara wartawan dengan fakta. (Eriyanto, 2011:20).  

2.7 Model Analisis Framing Pan & Kosicki,  

Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki (dalam Eriyanto, 2011: 291), 

mengemukakan tentang dua konsepsi framing yang saling berkaitan yakni 

konsepsi psikologi dan konsepsi sosiologis. Konsepsi psikologi yang menekankan 

bahwa framing lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses 

informasi dalam dirinya atau dengan kata lain bagaimana individu secara kognitif 

menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu. Sementara dalam 

konsepsi sosiologis lebih cenderung kepada bagaimana konstruksi sosial atas 

realitas. 

Pan & Kosicki mengoperasionalisasikan empat struktur besar sebagai 

perangkat framing, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi 

struktural tersebut membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-

elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi global.Model ini berasumsi 

bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat organisasi 

ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda 

dalam teks beritankutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat 

tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. 

Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat 

tanda yang dimunculkan dalam teks. 
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1. Struktur sintaksis merupakan penyusunan fakta atau peristiwa 

dalam teks berita yang berupa pernyataan, opini, kutipan, 

pengamatan atas peristiwa, disusun dalam bentuk susunan umum 

berita. Perangkat framing adalah skema berita, dan unit yang 

diamati adalah headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, 

pernyataan dan penutup. Struktur sintaksis dapat memberikan 

petunjuk yang berguna untuk wartawan dalam memaknai peristiwa 

dan hendak ke mana berita itu akan diarahkan 

2. Struktur skrip merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. 

Struktur ini melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang 

dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk 

berita. Perangkat framing adalah kelengkapan berita dan unit yang 

diamati melalui 5W+1H. untuk itu, unsur kelengkapan berita ini 

dapat menjadi penanda framing yang penting, namun jika salah 

satu unsur kelengkapan berita yang dimiliki wartawan tidak 

dimunculkan maka akan memperlihatkan penekanan atau 

penonjolan dan penyamaran terhadap fakta yang ada. 

3. Struktur tematik merupakan penulisan fakta atau menuangkan 

pandangan dalam teks berita terhadap suatu peristiwa berdasarkan 

proposisi, kalimat atau hubungan kalimat yang membentuk teks 

secara keseluruhan. Perangkat framing dari struktur tematik ini 

terdiri dari detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, 

dan hubungan kalimat. Struktur tematik sebenarnya merupakan alat 
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analisis untuk melihat bagaimana fakta ditulis, kalimat yang 

dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks 

berita secara keseluruhan. 

4. Struktur retoris merupakan penekanan fakta dalam teks berita. 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya 

atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang 

ingin ditonjolkan oleh wartawan. Perangkat framing yang 

digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan 

unit analisis kata, idiom, gambar, foto, dan grafik. Disamping itu 

unsur leksikon menunjukan pilihan kata dalam suatu kalimat 

tertentu. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas 

peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu 

untuk meyakinkan khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis 

adalah benar. (Eryanto, 2011:295-306) 

 

2.8 Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Isi Media 

Melihat kenyataan atau realitas tentu menarik untuk dilihat lebih mendalam 

lagi hal-hal yang mempengaruhi atau bisa dikatakan mengintervensi media massa 

dalam memberitakan sebuah realitas. Isi media dipengaruhi oleh factor internal 

dan factor eksternal, di luar institusi media. Tentunnya kedua factor ini juga 

mempengaruhi media dalam membingkai/memframing suatu realitas agar apa 

yang media inginkan dapat tercapai dengan baik.   
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Menurut Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese (dalam Dosi, 2012: 76) 

beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pemebritaan 

realitas di media massa adalah sebagai berikut: 

• Factor internal media: 

1.  Level individu: berhubungan dengan latar belakang pengelola media. 

Bisa dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, jenis kelamin, agama, 

ideologi. 

2. Level rutinitas media: mekanisme dan proses penentuan berita yang 

akan diproduksi sampai pada tahap naik cetak. 

3. Level organisasi: berhubungan dengan struktur organisasi yang secara 

hirarki pasti akan mempengaruhi pemberitaan. 

• Factor external media: 

1. Level ekstramedia: berhubungan dengan lingkungan diluar media 

misalnya sumber berita (narasumber), sumber penghasilan media, 

kebijakan pemerintah. 

2. Level ideologi: kerangka berpikir atau referensi yang dipakai oleh 

individu untuk melihat realitas. (Dosi, 2012:76-78)  

 

 

 


