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ABSTRAK 

Rusdiyanto: 12210064. Skripsi: “Analisis Framing Pemberitaan 

Penyanderaan 10 WNI Oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Pada SKH 

Kompas Tangga 30 Maret-15 April 2016.”  

Peristiwa pembajakan kapal Brahma 12 dan tongkang Anand 12 yang 

membawa 7000 ton batubara serta 10 anak buah kapal berkewarganegaraan 

Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf telah menjadi pertanyaan 

besar bagi masyarakat Indonesia secara umum. Dari peristiwa ini, pemerintah 

Indonesia berupaya melakukan penyelamatan terhadap korban yang disandera 

oleh kelompok tersebut. Salah satu pernyataan yang di sampaikan oleh Retno 

ialah upaya menangani persoalan ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan 

berbagai pihak, termasuk Menteri Luar Negeri Filipina. “Yang menjadi prioritas 

saat ini adalah keselamatan 10 WNI yang disandera. Kami akan terus bekerja 

kerus untuk menyelamatkan mereka,” Kata Retno. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana surat kabar Kompas 

Membingkai pemberitaan “Penyenderaan 10 WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina Tanggal 30 Maret- 15 April 2016.” Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

analisis framing model Robert N. Entman. Model ini didasarkan pada aspek 

penonjolan isu oleh media. Di dalam konsep Robert N. Entman terdapat empat 

unsur, yaitu: Defenision Problems (Pendefenisian Masalah), Diagnose Causes 

(Memperkirakan masalah atau Sumber Masalah), Make Moral judgement 

(Membuat Keputusan Moral), dan Treatment Recommendation (Menekankan 

Penyelesaian). Setelah melakukan analisis dengan menggunakan perangkat 

framing Robert N. Entman, diperoleh kesimpulan: frame yang dikembangkan 

Kompas ialah masalah keselamatan korban sandera (10 WNI). Defenision Cause 

(memperkirakan masalah atau sumber masalah), kelompok Abu Sayyaf sebagai 

aktor penyebab dari peristiwa pembajakan kapal Brahma 12 dan tongkang Anand 

serta penyanderaan 10 WNI. Sementara pemerintah Indonesia dan orang-orang 

dibelakangnya (Pasukan TNI) adalah korban yang dituntut untuk melakukan 

penyelamata terhadap para sandera, Make Moral Judgement (membuat keputusan 

moral), Baik pemerintah, maupun pasukan TNI terus menyampaikan akan 

melakukan misi penyelamatan kepada para korban sendera. Dalam pernyataannya 

pmerintah terus memantau dan berupaya mencari jalan terbaik untuk keselamatan 

pada sandera, dan Treatment Recommendation (menekankan Penyelesaian), jalur 

diplomasi sebagai jalan terbaik untuk melakukan penyelamatan kepada para 

korban sendera, serta diserahkan kepada otoritas Filipina (pasukan Militer 

Filipina) untuk melakukan penyerangan dan penyelamatan kepada korban 

sandera. 

Kata kunci: Analisis Framing, Pembajakan, 10 WNI, dan Kompas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman 

terhadap skripsi yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Penyanderaan 

10 WNI Oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Pada SKH Kompas,” maka 

dipandang perlu adanya penegasan terhadap istilah-istilah yang ada dalam 

judul tersebut, yaitu: 

1. Analisis Framing 

Analisis framing dikenal atau sering disebut bingkai, yaitu studi 

yang digunakan untuk mengkaji bagaimana isi teks berita yang 

ditampilkan oleh media kepada khalayak (pembaca). Framing 

menentukan bagaimana realitas itu hadir dihadapan pembaca. Pada 

dasarnya, apa yang kita ketahui tentang suatu peristiwa yang memberikan 

pemahaman dan pemaknaan tergantung pada bagiamana kita melakukan 

frame atas realitas. 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai 

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, 

atau apa saja) dibingkai oleh media.1  

Dalam sebuah artikel untuk Journal of Political Communication 

dan tulisan lain yang mempraktikkan konsep itu dalam suatu studi kasus 

pemmberitaan media. Menurut Robert N. Entman, konsep framing 

                                                            
1 Eriyanto, Analisis Framing: “Konstruksi Ideologi, dan Politik media”, (Yogyakarta: 

Lkis, 2002), Hlm. 3 
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digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek 

tertentu dari realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai 

penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu 

tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.2 Jadi, 

analisis framing dapat didefenisikan sebagai sebuah studi untuk 

memahami strategi media dalam membingkai suatu peristiwa, baik 

dengan melakukan penonjolan dalam penempatan halaman depan atau 

pencitraan. 

2. Pemberitaan/berita 

Secara sederhana berita merupakan laporan atau informasi tentang 

suatu peristiwa sehari-hari yang di olah mejadi sebuah teks dan disiarkan 

melalui  media, baik media cetak maupun media online. Menurut Micthel 

V. Charley, berita merupakan laporan tercepat dari suatu peristiwa atau 

kejadian yang faktual, penting, dan menarikbagi sebagian besar pembaca, 

serta menyangkut kepentingan mereka.3 

Sedangkan menurut pakar jurnalistik sekaligus wartawan 

kawakan Djafar Husin Assegaff dalam bukunya Jurnalistik Masa Kini 

berpendapat: “Berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, 

yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat 

                                                            
2 Ibid, hlm. 220 
3 Asep Syamsul M. Romli, S. IP, “Jurnalistik Praktis”, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya: 2009), Hlm. 5 
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menarik pembaca, entah karena ia mencakup segi-segi human interest, 

seperti humor, emosi, dan ketegangan.”4 

3. Penyanderaan 

Penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang 

dapat menimbulkan ketakutan, dengan tujuan dan kepentingan tertentu, 

baik itu kepentingan individu maupun kelompok.5 Peristiwa 

penyanderaan 10 WNI merupakan salah satu tindakan terorisme. Didalam 

skripsi Bayu Nurkolis, seperti yang dikemukan oleh Maulani bahwa 

terorisme dapat berupa setiap tindakan negara atau pemerintah yang 

menyebabkan ketakutan luar biasa dikalangan penduduk sipil, baik berupa 

kebijakan pemerintah, peratauran, atau pun perundang- undangan.6 

4. Koran Kompas 

Harian Kompas terbit pertama kali pada hari Senin, 28 Juni 1965 

yang mengusung semboyan “Amanat Hati Nurani Rakyat” yang sampai 

hari ini masih tetap digunakan. Kompas dikenal sebagai sumber informasi 

terpercaya, akurat, dan mendalam.  Berdirinya Kompas diprakarsai oleh 

dua orang yaitu Petrus Kanisius Ojong (PK Ojong) dan Jakob Oetama. 

Ide awal penerbitan harian ini oleh Jenderal Ahmad Yani yang 

mengutarakan keinginannya kepada Fran Seda untuk menerbitkan surat 

kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Atas dasar itu keduanya 

bertemu dan membahas mengenai kesulitan masyarakat indonesia dalam 

                                                            
4 Drs. A. A Shahab, “Cara Mudah Menjadi Jurnalis”, (Jakarta: Diwan Publishing: 2008), 

Hlm. 2 
5 https://id.wikepedia.org/wiki/sandera, diakses tanggal 12 September 2016 
6 Bayu Nurkholis, “Analisis Framing Dugaan Keterlibatan Abu Bakar Ba’syir Dalam 

Tindak Terorisme Pada Surat Kabar Kompas Edisi Agustus 2010”, (Skripsi pada fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).  

https://id.wikepedia.org/wiki/sandera
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membaca format media majalah terutama yang berasal dari luar negeri. 

Keduanya memprakarsai berdirinya majalah Intisari yang menjadi 

tonggak awal berdirinya kejayaan Gramedia Majalah dan Koran Kompas. 

Dengan demikian, yang dimaksudkan dari judul diatas adalah 

bagaimana surat kabar harian Kompas membingkai peristiwa 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. 

B. Latar Belakang 

Era Reformasi membawa pengaruh yang sangat besar bagi sistem 

komunikasi. Arus Globalisasi juga dapat dirasakan setelah berkembangnya era 

reformasi dan runtuhnya era orde baru. Dalam hal ini, negara Indonesia di 

tandai dengan munculnya berbagai bentuk media massa. Media massa dapat di 

bagi menjadi dua yaitu media massa cetak, dan media massa elektronik. Media 

massa elektronik adalah sebuah media yang dalam penyampaian informasinya 

disajikan dengan bentuk audio ataupun visual. Sedangkan media cetak adalah 

 media massa yang menyajikan suatu berita atau peristiwa kedalam bentuk 

tulisan yang berupa koran, majalah, buletin dan lain sebagainya. 

Beberapa pekan terakhir pemberitaan terkait dengan penyanderaan 10 

WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina menjadi headline diberbagai 

media, baik media cetak, online, maupun media elektronik. Penyanderaan 

terhadap 10 WNI bermula dari pembajakan yang dilakukan oleh kelompok 

Abu Sayyaf terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 

yang membawa 7000 ton batu bara dan 10 orang awak kapal yang sedang 
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melakukan perjalanan dari sungai puting (Kal Sel) menuju Batangas (Filipina 

Selatan). 

Persoalan atau kasus penyanderaan terhadap 10 WNI di Filipina 

merupakan kasus terorisme yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf 

dengan tujuan untuk keberlangsungan kelompoknya dalam mendirikan negara 

Islam di Filipina. Kasus terorisme menjadi masalah yang harus diselasaikan 

oleh pemerintah Indonesia. Tindak terorisme atau penyanderaan terhadap 

warga negara Indonesia bukan pertama kali terjadi.  

Pada bulan Juni 2002, kelompok Abu Sayyaf melakukan aksi 

penculikan terhadap warga negara asing, empat diantaranya warga negara 

Indonesia. Keempat warga negara Indonesia ini merupakan Anak Buah Kapal 

(ABK) SM-88 yang sedang membawa batu bara dari Indonesia ke Pulau Cebu 

di Filipina Tengah. Penyergapan dilakukan dilepas pantai Pulau Jolo dan 

keempatnya kemudian dibawa kedaratan Pulau Jolo. Dua hari kemudian satu 

ABK Indonesia Ferdianan Joel berhasil diselamatkan. Kemudian bulan maret 

2003 satu orang ABK Indonesia Zulkifli berhasil menyelamatkan diri dan 

melaporkan bahwa satu ABK Indonesia lainnya yaitu Muntu Jacobus 

Winowatan diperkirakan telah meninggal dunia tertembak dalam operasi 

penyelamatan militer Filipina bulan Februari 2003. Sandera ABK Indonesia 

terakhir Lerrech berhasil melarikan diri dari tahanan Abu Sayyaf tanggal 11 

April 2003.7 

                                                            
7 http://www.kabarmakkah.com/2016/03/siapa-sebenarnya-abu-sayyaf-bapaknya.html 

(diakses tanggal 15 Mei 2016) 

 

http://www.kabarmakkah.com/2016/03/siapa-sebenarnya-abu-sayyaf-bapaknya.html


6 
 

Menanggapi kasus tersebut, pemerintah pun terus berupaya untuk 

melakukan pembebasan terhadap 10 WNI yang disandera oleh kelompok Abu 

Sayyaf. Usaha yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembebasan 

terhadap 10 WNI dengan melakukan diplomasi dan negosiasi dengan 

kelompok Abu Sayyaf. Dari sumber Tribunnews.com, berikut nama 10 WNI 

yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf  yaitu Peter Tonson, Julian Philip, 

Alvian Elvis Peti, Mahmud, Surian Syah, Surianto, Wawan Saputria, Bayu 

Oktavianto, Reynaldi, dan Wendi Raknadian. 

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan pembebasan terhadap 10 

WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf, tentu tak dapat dipastikan 

bahwa tidak akan ada lagi kasus penyanderaan terhadap WNI lainnya di 

wilayah Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf. Sebelum pembebasan 10 WNI 

berhasil, mencuat kembali kasus penyanderaan empat WNI oleh kelompok 

Abu Sayyaf.  

Kasus terorisme atau penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu 

Sayyaf  di Filipina menarik minat surat kabar untuk melakukan pemberitaan. 

Surat kabar merupakan salah satu bagian dari media massa yang melakukan 

kontrol terhadap berbagai persoalan yang muncul, termasuk kasus 

penyanderaan 10 WNI. Surat kabar tentu akan memberikan perhatian lebih 

terhadap kasus penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf, karena 

kasus ini menjadi perhatian dan menimbulkan banyak pertanyaan bagi 

masyarakat. 
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Kompas dalam hal ini merupakan koran nasional yang memiliki 

pembaca yang luas mengambil bagian dalam memuat berita terkait dengan  

permasalahan pembajakan kapal Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 di 

Filipina. Dalam melakukan pemberitaannya tentu Kompas memiliki ideologi 

dan kebijakan masing-masing dalam memuat berita. Berita seputar 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina merupakan 

salah satu contoh kemampuan media massa dalam meracik dan mengolah 

suatu berita yang akan disajikan kepada publik. Dalam menyajikan suatu 

berita tentu tidak terlepas dari yang namanya ideologi media dan wartawan 

pada media yang bersangkutan. Setiap berita yang dimuat di surat kabar 

merupakan konstruksi realitas yang dikemas sesuai kebijakan masing-masing 

surat kabar.  

Framing yang digunakan oleh setiap surat kabar berbeda-beda, 

menyesuaikan dengan ideologi dan kebijakan redaksional masing-masing. 

Selain itu sudut pandang wartawan dalam melihat kasus ini tentu berbeda 

dengan wartawan yang lain. kompas adalah salah satu media massa yang terbit 

setiap hari dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia serta memiliki 

pembaca yang luas. Kompas sebagai media nasional di Indonesia dan 

memiliki pembaca terbesar, pemberitaan yang dimuat terkait dengan 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf selalu menyajikan 

informasi yang aktual sesuai dengan perkembangan kasus. 

Dalam hal ini, berkaitan dengan peristiwa tersebut, peneliti akan 

melakukan penelitian untuk menganalisis frame pada Surat Kompas dalam 
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menyajikan berita penyenderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina pada tanggal 30 Maret sampai 15 April 2016. Melalui penelitian ini, 

peneliti bisa mengetahui tentang frame (pembingkaian) yang dilakukan oleh 

SKH Kompas. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang dapat penulis rumuskan adalah bagaimana surat kabar harian Kompas 

membingkai pemberitaan penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf 

di Filipina? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui 

bagaimana surat kabar Kompas Membingkai pemberitaan “Penyenderaan 10 

WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.” 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut:  

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

dalam perkembangan ilmu komunikasi khususnya dalam bidang jurnalistik 

pada media cetak mengenai framing dalam pemberitaan.  

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

kepada khalayak tentang framing yang ditampilkan oleh surat kabar 
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Kompas mengenai pemberitaan tentang penyenderaan 10 WNI oleh 

kelompok Abu Sayyaf. Serta penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi 

pembaca mengenai analisis framing pemberitaan di surat kabar. 

F. Telaah Pustaka  

Untuk menghindari terjadinya penjiplakan hasil penelitian yang 

sejenis, pemaparan telaah pustaka bertujuan untuk mempertajam metode 

penelitian, memperkuat kerangka teoritik dan memperoleh informasi 

penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.8 Beberapa 

skripsi yang berkaitan dengan dilakukan penulis. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Untung Pramono Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Penilitian ini berjudul “Konstruksi Pemberitaan 

Terhadap James Foley oleh ISIS di Media Online Republika.co.id dan 

Tempo.co”. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana 

konstruksi berita kasus pembunuhan yang dilakukan ISIS terhadap James 

Foley di Media online Republika.co.id dan Tempo.co. Penelitian ini 

menggunakan kerangka framing Pan Kosicky, sehingga didapatkan hasil 

penelitian tersebut sebagai berikut: pertama, melalui strukstur sintaksis, 

Republika.co.id membangun konstruksi yang memojokkan ISIS sebagai 

pelaku pembunuhan dan simpatik kepada James Foley. Sedangkan Tempo.co 

membangun konstruksi bahwa isis telah melakukan kekerasan namun tidak 

setegas Republika dalam mengkonstruksi. Kedua, melalui struktur Skrip, 

                                                            
8 Sudarwan Danin, Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Penelitian, Metode dan 

Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan 

dan Humaniora (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001) hlm. 105 
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Tempo.co dan Republika.co.id membangun konstruksi tentang penentangan 

ISIS sebagai kelompok radikal dan kekerasan yang dilakukan terhadap James 

Foley. Ketiga, memalui struktur tematik, konstruksi Republika.ac.id dibangun 

dengan cara membuat koherensi penjelasan yang mengarah pada penentangan 

terhadap keberadaan kelompok ISIS karena tindakannya yang brutal dengan 

melakukan pembunuhan terhadap James Foley. Sedangkan Tempo.co 

mengkonstruksi berita kasus kekerasan James Foley melalui koherensi 

penjelasan yang tema-temanya mengarah pada peristiwa pemnuhan James 

Foley oleh ISIS dan simpati Tempo terhadap apa yang terjadi pada James 

Foley sebagai Jurnalis. Keempat, melalui struktur retoris, Republika.co.id 

membangun konstruksinya dengan penekanan-penekanan melalui bahasa yang 

digunakan baik dalam judul maupun isi berita secara keseluruhan. Sedangkan 

Tempo.co menguatkan beritanya dengan penggunaan gaya bahasa yanglebih 

menyoroti peristiwa yang dialami James Foley saat pemenggalan dan sebelum 

pemenggalan dan sisi humanis James Foley dimana dia digambarkan sangat 

menyayangi keluarga.9 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada isu terorisme yang mengarah pada tindak kekerasaan. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Untung Pramono 

terletak pada obyek penelitian dan metode penelitian, dimana Untung 

Pramono menggunakan isu ISIS sedangkan peneliti menggunakan isu 

kelompok Abu Sayyaf. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan 

                                                            
9 Untung Pramono, “Konstruksi Pemberitaan Kasus Kekerasan Terhadap James Foley 

Oleh Kelompok ISIS di Media Online Republika.co.id dan Tempo.co”, Skripsi Sarjana Pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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analisis framing Robert N. Etnman sedangkan Untung Pramono menggunakan 

analisis framing Pan Kosicky. Selain itu, penelitian Untung Pramono juga 

menggunakan dua media yang membandingkan (compare) media 

Republika.co.id dan Tempo.co pada isu yang sama. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Teguh Eko Sutrisno Mahasiswa 

Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Konflik 

Pemerintah Suriah VS Oposisi (Analisis Robert N. Entmean Dalam Rubrik 

‘Internasional’ Surat Kabar Harian Republika, Oktober-Desember 2012”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis terkait bagaimana 

Surat Kabar Harian Republika membingkai pemberitaan konsflik suriah. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pertama, harian Republika memilih 

pilihan-pilihan berita yang mengekspose tentang koran-koran sipil. Bagaimana 

masalah yang ditampilkan seperti adanya kejahatan kemanusiaan, kelaparan di 

berbagai kota dan aksi protes masyarakat suriah. Kedua, dalam penentuan 

penyebab masalah, harian Republika menyalahkan peperangan sebagai 

sumber permasalahan. Dan juga keengganan kedua belah pihak untuk 

mengalah. Ketiga, terkait nilai standar moral yang digunakan untuk 

meletigimasi persoalan, harian Republika sangat beragam. Namun yang lebih 

dominan adalah nilai-nilai kemanusian secara unoversal. Terkadang juga 

menggunakan hukum internasional sebagai acuan kebenaran. Pernah juga 

menjadikan standar agama untuk mengomentari sesuatu. Keempat, sedangkan 

untuk solusi yang ditawarkan, harian Republika memilih jalur yang paling 
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sedikit resiko korban sipil. Yakni jalur diplomasi politik menjadi anjuran 

dipilih.10 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada obyek dan Subyek Penelitian, dimana Teguh Eko Sutrisno 

menggunakan isu pemerintah suriah vs Oposisi, sedangkan peneliti 

menggunakan isu kelompok Abu Sayyaf . Penelitian Teguh Eko Sutrisno 

dengan menggunakan subyek penelitian pada media harian Republika. 

Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Teguh Eko 

Sutrisno sama-sama mengangkat isu kekerasan, serta menggunakan metode 

analisis framing Robert N. Etnman. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sumiati Mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. penelitian ini berjudul “Framing Pemberitaan Bom 

Dimasjid Adz-Dzikir Mapolreta Cirebon Pada Surat Kabar Harian Republika 

Edisi April-Mei 2011”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 

bingkai yang terbentuk dalam berita-berita mengenai Bom di Masjid Adz 

Dzikir Mapolresta Cirebon edisi April-Mei 2011 dan menjelaskan tentang 

Bagaimana Pandangan Republika Terhadap Pemberitaan Bom di Masjid Adz-

Dzikir Mapolresta Cirebon Edisi April-Mei 2011. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah frame yang dikembangkan oleh Republika ialah maslah 

agama, politik, hukum, dan sosial. Republika memandang kasus Bom di 

                                                            
10 Teguh Eko Sutrino, “Analisi Framing Konflik Pemerintah Suriah dan Oposisi (Analisis 

Framing Robert N. Entmen dalam Rubrik ‘Internasional’ Surat Kabar Harian Republika, 

Oktober-Desember 2012”, Skripsi Sarjana Pada Fakultas Dakwah dan Komuniksi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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masjid Adz-Dzikir Mapolresta cirebon sangat penting diberitakan, karena pers 

(Republika) berperan penting dalam upaya deradikalisasi dan mengurangi 

idiologi terorisme yang berkembang.11 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

terletak pada obyek dan Subyek Penelitian, dimana Sumiati menggunakan isu 

Bom di masjid Adz-Dzikir Mapolresta Cirebon, sedangkan peneliti 

menggunakan isu kelompok Abu Sayyaf . Penelitian Sumiati dengan 

menggunakan subyek penelitian pada media harian Republika. Adapun 

persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati sama-sama 

mengangkat isu kekerasan, serta menggunakan metode analisis framing 

Robert N. Etnman. 

G. Kerangka Teori 

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir 

dalam memecahkan masalahnya. Untuk itu, perlu disusun kerangka teori yang 

memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah 

penelitian akan disoroti.12 

1. Pengertian Media Massa 

Media massa merupakan alat atau sarana yang dipergunakan 

dalam proses komunkasi massa. Media massa secara pasti memengaruhi 

pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, sosial, politik dipengaruhi oleh 

media.  

                                                            
11 Sumiati, “Framing Pemberitaan Bom Di Masjid Adz-Dzikir Mapolresta Cirebon Pada 

Surat Kabar Harian Republika Edisi April-Mei 2011”, Skripsi Sarjana Pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
12 H. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 1995) hlm. 39 
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Menurut wahyudi media massa merupakan sarana untuk menujual 

informasi atau berita kepada konsumen yang dalam hal ini dapat berupa 

pembaca, pendengar, maupun pemirsa, yang mana mereka lazim disebut 

sebagai audience.13 Sedangkan Assegaf mengartikan media massa sebagai 

sarana penghubung dengan masyarakat seperti surat kabar, majalah, radio 

dan televisi.14 

2. Fakta dan Berita Dilihat Dari Paradigma Konstruksionis 

Pendekatan Konstruksionis mempunyai penilaian sendiri 

bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat.15 

a. Fakta/ Peristiwa adalah hasil konstruksi 

Bagi kaum konstruksionis realitas ini subjektif. Realitas itu 

hadir karena dikonstruksi oleh konsep subjektif wartawan. Realitas 

tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. 

Realitas bisa berbeda-beda tergantung pada bagaimana konsep realitas 

itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. 

b. Media adalah Agen Konstruksi 

Pandangan Konstruksionis mempunyai posisi yang berbeda 

dengan positivis dalam menilai media. Dalam pandangan kaum 

positivis, media dilihat sebagai saluran, yakni bagaimana pesan 

disebarkan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan menurut 

pandangan konstruksionis media bukanlah sekedar saluran yang bebas, 

                                                            
13 Wahyudi JB, Komunikasi Jurnalistik, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55 
14 Djaffar H. Assegaf, Jurnalistik Masa Kini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 128 
15 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: 

LKIS, 

2002) hlm. 21 
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media juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan  

pandangan, bias dan keberpihakannya. Disini berarti media dipandang 

sebagai agen konstruksi sosial yang mendefenisikan realitas. Jadi 

berita yang ada bukan hanya menggambarkan realitas, bukan hanya 

menunjukkan pendapat narasumber berita, tetapi juga konstruk dari 

media itu sendiri. media adalah agen yang secara aktif menafsirkan 

realitas untuk disajikan kepada khalayak. 

c. Berita bukanlah refleksi dari realitas, berita hanya konstruksi dari 

realitas 

Dalam pandangan posotivis, berita adalah refleksi dan 

pencerminan dari realitas. Berita adalah mirror of reality, karenanya ia 

harus mencerminkan realitas yang hendak diberitakan. Pandangan ini 

ditolak oleh kaum konstruksionis. Menurut kaum konstruksionis, berita 

adalah hasil dari konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, 

ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Bagaimana realitas 

itu dijadikan berita sangat tergantung pada bagaimana fakta itu 

dipahami dan dimaknai. Proses pemaknaan selalu melibatkan nilai-

nilai tertentu sehingga mustahil berita merupakan pencerminan dari 

realitas. Realitas yang sama bisa jadi menghasilkan berita yang 

berbeda, karena ada cara melihat yang berbeda. 

d. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas 

Hasil kerja jurnalistik tidak bisa dinilai dengan menggunakan 

sebuah standar yang rigit, seperti halnya positivis. Hal ini karena berita 
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adalah produk dari konstruksi dan pemaknaan atas realitas. Pemaknaan 

seseorang atas suatu realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain, yang 

tentunya menghasilkan realitas yang berbeda pula. Karenanya, ukuran 

yang baku dan standar tidak bisa dipakai. Menurut pendekatan 

positivis, berita bersifat objektif karena menyingkirkan opini dan 

pandangan subjektif dari pembuat berita. Sedangkan pendekatan 

konstruksionis, berita bersifat subhjektif kerena opini tidak dapat 

dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan persprktif 

dan pertimbangan subjektif. 

e. Wartawan bukan pelapor, ia adalah agen konstruksi realitas 

Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman 

subjektifitas pelaku sosial. Dalam pandangan paradigma 

konstruksionis dalam memindahkan realitas ke dalam sebuah berita, 

wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakan, 

karena wartawan merupakan bagian yang intrinsik dalam pembentukan 

berita. Berita juga bukan hanya produk individual, melainkan juga 

bagian dari proses organisasi dan interaksi antara wartawannya. Dalam 

menuliskan berita, wartawan sebetulnya membuat dan membentuk 

dunia, membentuk realitas. 

3. Teori Konstruksi Realitas 

Teori konstrusksi sosial diguanakan dalam penelitian ini karena 

konsep framing di kembangkan berdasarkan teori ini. Istilah konstruksi 

realitas menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan 
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Thomas Luckman melalui bukunya The Social Construction of Reality: A 

Treatose in The Sociological of Knowledge, yang kemudian diterbitkan 

dalam edisi bahasa indonesia dengan judul Tafsir Sosial atas Kenyataan: 

Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan (1990). Dalam buku tersebut 

digambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana 

individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami 

bersama secara subyektif.16 

Berger mengemukan manusia dan masyarakat adalah produk yang 

dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus.17 Dalam proses 

dialektis mempunyai tiga tahapan. Berger menyebutnya sebagai momen. 

Pertama, eksternalisasi yaitu usaha pencurahan atau ekpresi diri manusia 

kedalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Karena ini sudah 

menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat 

dimana ia berada. Kedua, objektivasi yaitu hasil yang telah dicapai, baik 

mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu 

menghasilkan realitas objektif.18 Ketiga, Internalisasi  yaitu proses 

penyerapan kembali dunia objektif kedalam kesadaran sedemikian rupa 

sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Melalui 

internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.19 

                                                            
16 Alex Sobur, Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Simiotik, dan Analisis Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 91 
17 Eriyanto, Analisis Framing: konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: 

LKIS, 2002), hlm. 15 
18 Ibid, hlm. 16 
19 Ibid, hlm. 17 
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Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga 

sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk oleh 

konstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah 

ganda/plural. Karena setiap orang mempunyai konstruksi yang berbeda-

beda atas suatu realitas. Selain plural, konstruksi sosial juga bersifat 

dinamis dan didalamnya terdapat dialetika antara objektif dan subejktif. 

Realitas subjektif berkaitan dengan interpretasi dan pemaknaan tiap 

individu terhadap suatu objek. Hasil dari relasi antara objek dan individu 

menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda berdasarkan beraneka ragam 

latar belakang individu tersebut. Dimensi objektif dari realitas berkaitan 

dengan faktor-faktor eksternal yang ada di luar objek, seperti norma, 

aturan, atau stimulan tertentu yang menggerakkan objek.20 

4. Media dan Konstruksi Realitas 

Media merupakan sarana untuk menyampaikan suatu pesan kepada 

komunikan yang banyak atau jauh. Pekerjaan media adalah mengkonstruksi 

realitas, yaitu menyusun berbagai peristiwa hingga membentuk sebuah 

cerita. Isi media merupakan hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai 

perangkat dasarnya. Bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasi realitas, 

namun juga bisa menentukan relief tentang realitas tersebut. Akibatnya, 

media massa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi 

makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya.21 

                                                            
20 Ibid, hlm. 18 
21 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Simiotik, dan Analisis Framing, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 88 



19 
 

Menurut Defleur dan Ball Rokeach, cara media massa 

mempengaruhi bahasa dan makna diantaranya: mengembangkan kata-kata 

baru beserta makna asosiatifnya, memperluas makna dan istilah-istilah 

yang ada, mengganti makna lama dari sebuah istilah dengan makna baru, 

dan memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam sistem bahasa. 

Dengan begitu, penggunaan bahasa tertentu jelas berimplikasi terhadap 

kemunculan makna tertentu. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas 

turut menentukan bentuk konstruksi realitas yang sekaligus menentukan 

makna yang muncul darinya. Media massa pada dasarnya melakukan 

berbagai tindakan dalam konstruksi realitas dimana hasil akhirnya 

berpengaruh kuat terhadap pembentukan makna dan citra tentang suatu 

realitas.22 

5. Framing Dalam Berita 

Framing bukan hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), 

melainkan juga berhubungan dengan proses produksi berita-kerangka kerja 

dan rutinitas organisasi media.23 Menurut Fishman, ada dua kecenderungan 

dalam proses prosduksi berita. Pertama, seleksi berita (selectivity of news) 

yaitu wartawan dilapangan akan memilih mana peristiwa yang penting 

untuk diberitakan dan mana yang tidak. Kedua, pembentukan berita 

(creation of news), yaitu peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan dibentuk 

oleh wartawan mana yang disebut berita dan mana yang tidak.24 

                                                            
22 Ibid, hlm. 90 
23 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: 

LKIS, 2002) hlm. 115 
24 Ibid, hlm. 116 
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Tahap paling awal dari produksi berita adalah bagaiamana 

wartawan mempersepsikan peristiwa/fakta yang akan diliput. Misalnya 

kenapa suatu peristiwa disebut sebagai berita sementara yang lain tidak? Ini 

semua melibatkan konsepsi wartawan yang menentukan batasan-batasan 

mana yang dianggap berita dan mana yang tidak. Berita adalah hasil akhir 

dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan 

peristiwa dan tema-tema tertentu dalam satu kategori tertentu.25 

Faktor-faktor yang menentukan framing (peliputan berita) meliputi 

diantaranya: Pertama, Rutinitas Organisasi. Ada banyak faktor yang 

menentukan kenapa peristiwa tertentu dihitung sebagai berita sementara 

aspek lain tidak ditonjolkan atau secara sengaja dihilangkan. Semua proses 

ini tidaklah dapat dianggap media memerankan peran negatif untuk 

mengelabui khlayak, atau secara sengaja membohongi khalayak dengan 

(hanya) menampilkan fakta tertentu saja, sementara faktor lain dihilangkan. 

Proses seleksi dan sortir itu terjadi dalam suatu rutinitas kerja 

keredaksionalan, suatu bentuk rutinitas organisasi.26 

Kedua, Nilai Berita. Organisasi media tidak hanya mempunyai 

struktur dan pola kerja, tetapi juga mempunyai ideologi profesioonal. 

Seperti kerja profesional lain, wartawan dan orang yang bekerja 

didalamnya mempunyai batasan profesional untuk  menilai kualitas 

pekerjaan mereka. Ideologi profesional wartawan yang paling jelas tentu 

saja apa itu berita? Berita apa yang baik? Semua itu tidak ada ukurannya 

                                                            
25 Ibid, hlm. 118 
26 Ibid, hlm. 119 
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untuk menilai sejauh mana kualifikasi dan kualitas pekerjaan wartawan dan 

keberhasilan kerja mereka.27 

Kriteria berita yang baik itu disebut sebagai berita. Tidak semua 

aspek dari peristiwa juga dilaporkan. Berita juga harus dinilai terlebih 

dahulu, bagian mana dari peristiwa yang mempunyai nilai berita tinggi, 

bagian itulah yang ditekankan untuk terus menerus dilaporkan. Peristiwa 

itu baru disebut mempunyai nilai berita, dan karenanya, layak diberitakan 

kalau peristiwa itu berhubungan dengan elit atau orang yang terkenal, 

mempunyai nilai yang dramatis, terdapat unsur humor, human interst, dapat 

memancing kesedihan, keharuan, dan sebagainya. Secara sederhana, 

semakin besar peristiwa maka semakin besar dampak yang 

ditimbulikannya, lebih memungkinkan dihitung sebagai berita. Bencana, 

perang, konflik, kejadian yang jarang-kelucuanatau tragik-lebih 

memungkinkan dihitung sebagai berita. Berita memiliki nilai yang 

mempunyai standar dan ukuran bagi wartawan dalam praktek kerja 

jurnalistik.28 

Ketiga, Kategori Berita. Proses kerja dan produksi berita adalah 

sebuah konstruksi. Kenapa sebuah peristiwa dihitung sebagai berita 

sementara peritiwa lain tidak? Ini sebuah konstruksi. Artinya, peristiwa itu 

penting dan bernilai berita, bukan karena secara inheren peristiwa itu 

penting. Media dan wartawanlah yang mengkonstruksi sedemikian rupa 

sehingga peristiwa satu dinilai sebagai penting. Disini ada semacam standar 

                                                            
27 Ibid, hlm. 120 
28 Ibid, hlm. 121 
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atau nilai yang dipakai oleh wartawan atau media untuk melihat realitas. 

Secara umum, seperti dicatat Tuchman, wartawan memakai lima kategori 

berita: hard news, soft news, spot news, developing news, dan continuing 

news. Kategori tersebut dipakai untuk membedakan jenis isi berita dan 

subjek peristiwa yang menjadi berita.29 

Keempat, Ideologi Profesional/Objektivitas. Kalau nilai berita 

berhubungan dengan prosedur apa yang bisa disajikan oleh media kepada 

khalayak maka standar profesional berhubungan dengan jaminan yang 

ditekankan kepada khalayak bahwa apa yang disajikan adalah suatu 

kebenaran. Menurut Shoemaker dan Reese, objektivitas lebih merupakan 

ideologi bagi jurnalis dibandingkan seperangkat aturan atau praktek yang di 

sediakan oleh jurnalis. Dalam pandangan Tuchman, objektivitas adalah 

ritual badi proses pembentukan dan produksi berita. Ia adalah sesuatu yang 

dipercaya, menjadi bagian dari ideologi yang disebarkan oleh dan dari 

wartawan. 

Objektivitas itu dalam proses produksi berita secara umum 

digambarkan sebagai pihak mencampuradukkan antara fakta dengan opini. 

Berita adalah fakta dan karenanya dalam proses pemncarian berita (news 

ghatering) dan penulisan berita, sama sekali tidak boleh terdapat opini. 

Dalam hal ini bahwa pekerjaan wartawan dan media adalah untuk 

menyampaikan fakta.30 

                                                            
29 Ibid, hlm. 126 
30 Ibid, hlm. 132 
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Dalam proses produksi berita ada beberapa prosedur. Tuchman 

menyebutkan paling tidak ada empat strategi dasar. Pertama, menampilkan 

semua kemungkinan konflik yang muncul. Kedua, menampilkan fakta-

fakta pendukung. Ketiga, pemakaian kutipan pendapat. Prosedur standar 

lain adalah adanya pemakaian kutipan untuk menyatakan bahwa apa yang 

disajikan benar-benar bukan pendapat wartawan dan pendapat pakar 

poloitik tertentu. Keempat, menyusun informasi dalam tata urutan 

tertentu.31 

6. Framing sebagai sebuah konsep 

Analisis framing sebagai suatu metode analisis isi media, terbilang 

baru. Ia terutama berkembang berkat pandangan kaum konstruksionis. 

Sebagai satu bentuk analisis teks media, analisis framing mempunyai 

perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif.32 

Framing merupakan salah satu cara yang digunakan oleh media massa 

dalam membangun konstruksi atas sebuah realitas. Secara sederhana 

analisis framing dapat digambarkan untuk melihat dan mengetahui 

bagaimana realitas itu dibingkai oleh media. Pembingkaian tersebut tentu 

melalui proses konstruksi. 

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita 

(story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara 

melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini 

berpengaruh pada hasil akhir dari konsturksi realitas. Analisis framing 

                                                            
31 Ibid, hlm. 135 
32 Eriyanto, Analisis Framing: konstruksi, Ideologi, Politik Media, (Yogyakarta: LKIS 

2002), hlm 12 
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adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media 

mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.33 

Menurut Frangk D. Durham, framing membuat dunia lebih 

diketahui dan lebih dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan 

disederhanakan dalam kategori tertentu. Bagi khalayak, penyajian realitas 

yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti.34 

Dalam sebuah artikel untuk Journal of Political Communication 

dan tulisan lain yang mempraktikkan konsep itu dalam suatu studi kasus 

pemberitaan media. Menurut Robert N. Entman, konsep framing digunakan 

untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari 

realitas oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan 

informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu 

mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain.35 

Sedangkan menurut G.j. Aditjondro mendefinisikan Framing 

sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian 

tidak dilingkari secara total, melainkan dibelokkan secera halus, dengan 

memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan 

menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan 

bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.36 

 

                                                            
33 Ibid, hlm. 10 
34 Ibid, hlm. 77 
35 Ibid, hlm. 220 
36 Alex Sobur, M.Si, Analisis Teks Media: suatu pengantar anallisis wacana, Analisis 

Simiotik, dan Analisis Framing (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 165 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang peneliti akan gunakan dalam penelitan ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Framing 

Robert N. Entman yang diharapkan bisa meracik dan menjadi pisau 

analisis sikap Koran Kompas dalam pemberitaan penyenderaan 10 WNI 

oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina dengan menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan tidak menggunakan sebuah angka-angka dalam 

pengumpulan datanya. dengan meneliti seleksi isu dan penonjolan aspek 

dalam memberitakan penyenderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina. 

Menurut Kirk dan Miller mendefenisikan penelitian kualitatif  

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental yang bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya.37 

Defenisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan 

menggunakan metodologi kualitatif merupakan sebuah prosedur yang 

bergantung pada pengamatan khususnya media cetak Kompas dalam 

memuat berita penyenderaan 10 WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina yang akan diteliti. Dalam prosesnya, penemuan hasil yang diteliti 

dengan menggunakan teori Robert N. Entman akan ditulis dengan apa 

                                                            
37 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja RosdaKarya, 

1989) hlm. 3 
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adanya dan sesuai dengan penermuan yang peneliti lakukan sesuai dengan 

data-data yang ada atau sebagaimana adanya. 

2. Penentuan subyek dan obyek penelitian 

a. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian diartikan sebagai penentu sumber data, 

artinya dari mana data didapatkan. Subyek peneliti bisa berarti orang 

atau apa saja yang menjadi sumber penelitian. Adapun subyek 

penelitian yang akan diteliti adalah surat kabar harian Kompas yang 

memberikan informasi yang tajam, terpercaya dan profesional. Peneliti 

sengaja mengambil surat kabar harian Kompas karena sudah 

menasional dan profesional dalam berbagai hal serta memiliki 

pembaca yang sangat luas. Sehingga menarik bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian terkait dengan pemberitaan yang dimuat. Peneliti 

mengambil tanggal 30 Maret-15 April 2016, karena pada tanggal 

tersebut banyak pertanyaan dikalangan masyarakat terkait dengan 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina, 

contohnya pembajakan terhadap kapal Brahma 12 yang dilakukan oleh 

kelompok Abu Sayyaf. 

b. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah masalah apa yang diteliti atau masalah 

yang dijadikan objek yaitu suatu problem yang harus dipecahkan atau 
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dibatasi oleh peneliti.38 Adapun obyek yang akan di teliti adalah berita-

berita yang berkaitan dengan penyenderaan 10 WNI oleh kelopok Abu 

Sayyaf di Filipina pada tanggal 30 Maret -15 April 2016. Pembertiaan 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf sengaja dipilih oleh 

peneliti karena berita tersebut sangat mencuat dan terus diberitakan 

oleh media, baik itu media cetak maupun media elektronik. 

3. Sumber data lain 

a. Data Primer 

Sumber penelitian ini menggunakan analisis teks berita yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu teks berita yang 

berhubungan dengan penyanderaan 10 WNI oleh Kelompok Abu 

Sayyaf di Filipina pada surat kabar harian Kompas edisi 30 Maret-15 

April 2016. 

b. Data Sekunder 

Dalam pengumpulan data agar dianggap relevan tidak terlepas 

dari obyek penelitian, maka diperlukan sumber-sumber lain untuk 

melengkapi data penelitian sesuai dan berhubungan dengan judul 

peneliti tentang penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di 

Filipina edisi 30 Maret-15 April 2016, yaitu buku-buku referensi, 

jurnal, majalah, sumber berita dari  internet. 

 

 

                                                            
38 Prof. Dr. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: 

ALFABETA, cetakan ke-13 Mei 2011), Hlm. 205 
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4. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi 

merupakan metode ilmiah dalam mengumpulkan data melalui hal-hal 

seperti catatan, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.39 

Penelitian ini memanfaatkan data yang telah didapatkan dari surat 

kabar harian Kompas yang akan diteliti, yaitu dokumentasi yang berisikan 

isi atau materi berita, khususnya yang memuat tentang penyenderaan 10 

WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina pada Surat kabar Kompas 

pada tanggal 30 maret- 15 April 2016. Jumlah judul berita selama kurun 

waktu 16 hari, terhitung mulai tanggal 30 Maret- 15 April 2016 sebanyak 

9 judul berita. Judul tersebut bertujuan untuk mengetahui pembingkaian 

berita penyanderaan 10 WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf  tanggal 30 

Maret-15 April 2016. 

Berikut berita yang berhasil dikumpulkan diantanya sebagai 

berikut : 

1. Pembebasan Terus Diupayakan, Keselamatan 10 Sandera WNI Jadi 

Prioritas (30 Maret) 

2. Relasi Intim Bawah Danah (30 Maret) 

3. Kapal Brahma 12 “Kapal Papa Dibajak, Ma....(30 Maret) 

4. Penyanderaan WNI “Indonesia Tidak Dapat Ditekan” (01 April) 

                                                            
39 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Prndekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993) hlm. 202 
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5. Penyanderaan WNI “Wapres: Maksimalkan Lobi Pembebasan” (02 

April) 

6. Giliran Kapal Malaysia Dirompak “TNI Siap Bebaskan WNI yang 

Disekap Kelompok Abu Sayyaf” (03 April) 

7. Kasus Sandera “Pasukan Pemukul Terus Berlatih” (06 April) 

8. Penyanderaan “6 Bulan Disandera, Abu Sayyaf Lepas Torchio” (10 

April) 

9. Kontak Senjata “18 Anggota Militer Filipina Tewas” (11 April) 

5. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa dokumen data yang sudah dikumpulkan, 

untuk dipaparkan dalam bentuk skripsi, peneliti menggunakan metode 

analisis framing Robert N. Entman yaitu untuk menggambarkan proses 

seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Kata 

menonjolkan dapat didefenisikan membuat informasi lebih terlihat jelas, 

lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Realitas yang 

disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih 

besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami 

suatu realitas.40 

Dalam prakteknya, framing dijalankan oleh media dengan 

menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain dan menonjolkan 

aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana 

penempatan yang mencolok (menempatkan di headline depan atau bagian 

                                                            
40 Eriyanto, Analisi Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, (Yogyakarta: LKIS 

2002), hlm. 221 
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belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan 

memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan 

orang/peristiwa yang diberitaka, asosiasi terhadap simbol budaya, 

generalisasi, simplifikasi, dan lain-lain. semua aspek itu dipakai untuk 

membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan 

diingat oleh khalayak. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan 

ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu 

pada akhirnya menetukan fakta apa yang akan diambil, bagianmana yang 

ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.41  

Dari data-data yang sudah dikumpulkan, untuk dipaparkan dalam 

bentuk skripsi, Peneliti menggunakan model Robert N. Entman yang 

mengopersionalkan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat 

framing: define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes 

(sumber masalah), make a moral judgement (keputusan), dan treatment 

recommendation (menekankan penyelesaian). 

Adapun tahapan metode analisis data yang peneliti gunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Peneliti mencari, melihat, dan membaca berita yang memuat tentang 

penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di media cetak SKH 

Kompas. Kemudian peneliti melakukan pencatatan tentang berita-

                                                            
41 Ibid, hlm. 221 



31 
 

berita yang memuat tentang penyanderaan 10 WNI oleh kelompok 

Abu Sayyaf. 

b. Data yang sudah terkumpul lalu peneliti melakukan analisis dengan 

menggunakan model framing Robert N. Entman, yang mengacu pada 

empat unsur yang ada dalam model Robert N. Entman. Peneliti 

mencari bagian mana dari berita yang terkumpul tersebut yang masuk 

kedalam empat unsur tersebut. Karena tidak semua isi berita masuk 

kedalam empat unsur model Robert N. Entman 

c. Dari hasil analisis tersebut, data akan peneliti interpretasikan dengan 

acuan empat unsur Robert N. Entman 

d. Dari data yang sudah peneliti interpretasikan tersebut, peneliti menarik 

kesimpulan dari hasil analisis tentang penyanderaan 10 WNI oleh 

kelompok Abu Sayyaf di Filipina pada SKH Kompas. 

Tabel 1 

Teori Analisis Robert N. Entman42 

01 Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

Adalah elemen yang pertama kali dapat kita 

lihat mengenai framing. Elemen ini 

merupakan master frame/ bingkai yang 

paling utama. Kemudian lebih menekankan 

bagaimana peristiwa dipahami oleh 

wartawan. Ketika ada peristiwa, bagaimana 

suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? 

Sebagai masalah apa? Peristiwa yang sama 

                                                            
42 Ibid, Hlm. 221 
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dapat dipahami secara berbeda. Dan bingkai 

yang berbeda ini akan menyababkan realitas 

bentukan yang berbeda. 

02 Diagnose causes 

(Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah) 

 

Merupakan elemen framing untuk 

membingkai siapa yang dianggap sebagai 

aktor dari suatu peristiwa. Peristiwa itu 

dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang 

dianggap sebagai penyebab dari suatu 

masalah? Siapa (aktor) yang dianggap 

sebagai penyebab masalah? Karena itu, 

masalah yang dipahami secara berbeda, 

penyebab masalah secara tidak langsung juga 

akan dipahami secara berbeda pula. 

03 Make moral judgement 

(Membuat keputusan moral) 

 

Adalah framing yang dipakai untuk 

membenarkan/memberi argumentasi pada 

pendefenisian masalah yang sudah dimuat. 

Ketika masalah sudah didefenisikan, 

penyebab masalah sudah ditentukan, 

dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat 

untuk mendukung gagasan tersebut. Nilai 

moral apa yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk 
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melegitimasi atau mendelegitimasi suatu 

tindakan? 

04 Treatment recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang 

dikehendaki oleh wartawan. Kemudian 

penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang 

ditawarkan dan harus ditempuh untuk 

mengatasi masalah? Penyelesaian itu tentu 

saja sangat tergantung pada bagaimana 

peristiwa itu dilihat dan siapa yang 

dipandang sebagai penyebab masalah. 

 

I. Sitematika Pembahasan 

laporan penelitian yang berupa proposal skripsi in peneliti sajikan 

dalam beberapa bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

Bab I, berisikan pendahuluan yang berfungsi sebagai acuan dalam 

melaksanakan penelitian. Pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu 

menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian yang akan peneliti lakukan 

mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian (jenis penelitian, 

penentuan Subyek dan obyek penelitian, sumber data lain, metode 
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pengumpulan data dan metode analisis data), kemudian ditutup dengan 

sistematika pembahasan. 

Bab II, tentang gambaran umum. Bab ini berisikan uraian mengenai 

pemberitaan yang berkenaan dengan kasus penyanderaan 10 WNI oleh 

kelompok Abu Sayyaf.  

Bab III, tentang hasil penelitian dilapangan. Bab ini  akan 

menguraikan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

penelitian dengan menjabarkan tentang pemberitaan penyanderaan 10 WNI 

oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina tanggal 30 Maret-15 April 2016 pada 

surat kabar Kompas dengan menggunakan analisis framing Robert N. 

Entman. 

Bab IV adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran dari 

keseluruhan pembahasan yang peneliti lakukan.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Selama tangga 30 Maret-15 April 2016, Kompas telah menulis dan 

memuat sembilan berita yang berkaitan dengan peristiwa penyanderaan 10 

WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Berdasarkan pembahasan yang 

telah penulis uraikan diatas mengenai analisis framing, penelitian ini 

bermaksud menjawab satu pertanyaan besar mengenai frame pada 

pemberitaan yang dilakukan Kompas. Dari hasil analisis Framing berita-berita 

mengenai Penyanderaan 10 WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina yang 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Frame yang dikembangkan oleh Kompas terkait dengan pembajakan kapal 

Brahma 12 dan Tongkang Anand 12 yang membawa 7000 ton batubara, 

serta 10 anak buah kapal di perairan Tawi-Tawi, Filipina sebagai masalah 

Keselamatan korban sandera (10 warga negara Indonesia). 

2. Dari frame yang dikembangkan Kompas, kasus pembajakan sebagai 

masalah keselamatan 10 WNI dari tangan penyandera. Dimana dalam kasus 

tersebut masalah yang terus dikembangkan adalah upaya pemerintah dalam 

melakukan penyelamatan. 

3. Kelompok Abu Sayyaf sebagai aktor penyebab dari peristiwa pembajakan 

kapal Brahma 12 dan tongkang Anand serta penyanderaan 10 WNI. 

Sementara pemerintah Indonesia dan orang-orang dibelakangnya (Pasukan 
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TNI) adalah korban yang dituntut untuk melakukan penyelamata terhadap 

para sandera. 

4. Baik pemerintah, maupun pasukan TNI terus menyampaikan akan 

melakukan misi penyelamatan kepada para korban sendera. Dalam 

pernyataannya pmerintah terus memantau dan berupaya mencari jalan 

terbaik untuk keselamatan pada sandera. 

5. Kasus pembajakan kapal Brahma 12 dan tongkang Anand 12 dilakukan 

dengan jalur diplomasi sebagai jalan terbaik untuk melakukan 

penyelamatan kepada para korban sendera, serta diserahkan kepada otoritas 

Filipina (pasukan Militer Filipina) untuk melakukan penyerangan dan 

penyelamatan kepada korban sandera. 

B.  Saran 

Dari pemberitaan yang telah disajikan oleh Kompas, diharapkan bagi 

para jurnalis, sebisa mungkin menghilangkan idiologi dan keyakinannya 

ketika menulis dan menyajikan sebuah berita, sehingga pemberitaan yang 

dilakukan lebih objektif. Disisi lain Kompas harus tetap menjaga keaktulitasan 

berita, sehingga terlihat beritanya lebih nampak berbobot, dan kemudian 

diterima oleh kalangan umum. 

 Disisi lain, masyarakat sebagai pembaca tentunya diharapkan lebih 

kritis dalam menyikapi isi pemberitaan yang dilakukan oleh media, tidak 

menelan berita itu mentah-mentah, sehingga tidak menimbulkan opini yang 

salah. 
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Bagi mahasiswa yang membaca skripsi ini, khususnya mahasiswa 

fakultas dakwah untuk lebih serius lagi dalam melakukan pengkajian terhadap 

analisis framing. Analisis ini sangat penting untuk melihat bagaimana berita 

itu dibingkai dan dituliskan. 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan rahmat, taufik, dan 

hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti mampu menyelesaikan karya 

tulis skripsi ini dengan melalui proses panjang yang harus ditempuh. Shalawat 

beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi Agung Muhammad 

Saw yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan, baik itu isi maupun susunan kata-katanya. Namun dalam 

penulisan skripsi ini penulis telah berusaha mencurahkan tenaga dan fikiran 

secara maksimal. Oleh karena itu, kritikan dan saran senantiasa penulis 

harapkan. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan besar. 
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