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ABSTRAK 

 

 

Senja Khairun Nisa.  “Pembingkaian Berita Media Online (Analisis 

Framing Berita Basuki Tjahaja Purnama Tentang Penggusuran Kawasan 

Penduduk Kampung Pulo di sindonews.com dan liputan6.com Tanggal 20 

Agustus 2015)”. Media massa bukanlah sebuah institusi yang benar-benar netral. 

Ada semacam sisi subjektifitas dan pemaknaan ulang terhadap sebuah fakta atau 

realitas yang terjadi dalam pembingkaiannya. Hal tersebut bisa kita lihat dari sisi 

pembingkaian berita dalam menyajikan sebuah fakta. Media online 

Sindonews.com dan Liputan6.com, memiliki frame dalam setiap pemberitaanya. 

Sehingga realitas dikonstruksi ulang menurut sudut pandang penulis dan media, 

sebagai agen konstruksi. Termasuk dalam pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama 

tentang penggusuran kawasan pemukiman Kampung Pulo. Kedua media online 

tersebut mempunyai frame dalam memandang realitas tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana struktur 

sintaksis, skrip, tematik, serta retoris media online Sindonews.com dan 

Liputan6.com dalam membingkai pemberitaan Basuki Tjahaja Purnama tentang 

penggusuran kawasan pemukiman Kampung Pulo. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Pan dan 

Kosicki (1993). Analisis framing secara sederhanan dapat digambarkan sebagai 

analisis untuk mengetahui (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai 

oleh media. Perangkat framing yang digunakan dalam model Pan dan Kosicki 

terbagi kedalam empat struktur utama, yaitu struktur sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris. 

Adapun hasil penelitian 1) Frame yang dibangun media online 

Sindonews.com dalam struktur sintaksis adalah sindonews.com konsentrasi 

terhadap Ahok sebagai subjek berita. Sementara itu, frame yang dibangun media 

online Liputan6.com dalam struktur sintaksis adalah tidak secara langsung 

menjelaskan tanggapan Ahok, tetapi juga membingkai berita dari pandangan lain. 

2) Frame yang dibangun oleh media online Sindonews.com dan Liputan6.com 

dalam struktur skrip sama-sama memuat bagaimana tanggapan Ahok mengenai 

situasi dan kondisi penggusuran kawasan penduduk Kampung Pulo, namun dalam 

Liputan6.com mengandung unsur why yang sangat jelas dan detail. 3) Frame yang 

dibangun media online Sindonews.com dan Liputan6.com dalam struktur tematik 

adalah memiliki kesamaan tema dalam penulisan berita. 4) Frame yang dibangun 

media online Sindonews.com dalam struktur retoris adalah terdapat kekurangan 

dalam menjelaskan kondisi bentrok yang terjadi. Sementara itu, frame yang 

dibangun media online Liputan6.com dalam struktur retoris terlihat lebih jelas dan 

mendetail dalam menggambarkan kondisi bentrok yang terjadi. 


