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ABSTRAK 

Recently, religious issues have received a lot of attention from the mass media 

in Indonesia. The call for a moral revolution echoed by FPI demands the 

government to do good according to Islamic law. This call coincided with the 

arrival of Habib Rizieq Shihab, a high priest of the FPI from Saudi Arabia. This 

call received significant pro and contra responses, both from the government and 

also several Islamic figures in Indonesia. Based on this, the researcher wants to 

analyze how the call for this revolution was conveyed by the oldest online media in 

Indonesia, namely Detik.com. The researcher aims to find out how the detik.com 

online media framed factual events about the call for a moral revolution raised by 

FPI in November 2020. This study is a qualitative descriptive study using Zongdang 

Pan and Gerald M. Kosicki model framing analysis, seen from the number of 

logical constructions, is syntax, script, thematic, and rhetorical. The research 

subjects used as sources of information were news articles on online media 

detik.com during November 2020 as many as fourteen news articles. Researchers 

found detik.com framed this call for moral revolution as a political problem by 

focusing on the current government system and Rizieq's efforts to implement his 

caliphate system. It involved several government officials, officials and Islamic 

figures who fought against the call. 

 
Kata Kunci: Analisis Framing, Detik.Com, FPI, Revolusi Akhlak. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada zaman pemerintahan Jokowi, kita sebagai seorang warga negara yang 

berada dalam pemerintahanya, telah dikenalkan tiga tema revolusi yang telah 

diangkat dan diserukan oleh beberapa tokoh di negeri ini. Revolusi ini cukup sering 

jadi perbincangan, sehingga media-media Indonesia juga menginformasikanya. 

Seperti yang kita tahu revolusi yang pertama adalah revolusi mental yang diangkat 

oleh Jokowi, kedua revolusi moral oleh Amin Rais dan yang ketiga baru-baru ini 

muncul kembali ke permukaan media di Indonesia yaitu revolusi akhlak .  

Pertama, jargon dari presiden Joko Widodo sejak masa kampanye 2014 

yaitu “Revolusi Mental”.1  Revolusi ini disahkan dalam INPRES no 12 tahun 2016 

yang memiliki acuan pada etos kerja, nilai integritas, dan gotong royong/kerjabakti  

untuk membangun bangsa yang berbudaya dan bermartabat, maju, makmur, 

sejahtera dan modern, dengan berdasar pada Pancasila. Revolusi ini memiliki 5 

Gerakan Nasional Revolusi Mental yaitu tertib, bersih, melayani, bersatu dan 

mandiri.2 Kedua, revolusi moral. Revolusi ini di usung oleh mantan MPR RI, senior 

politik Amin Rais. Revolusi ini berasal dari agama dan nilai-nilai Al Qur’an 

langsung agar bisa membedakan mana yang khak dan bathil, baik serta buruk, 

 
1 Fabian Januarius Kuwado, Jokowi dan Arti "Revolusi Mental" kompas.com (17 oktober 

214), https://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Mental, 

diakses pada 23 desember 2020. 
2 Presiden Republik Indonesia,Gerakan Nasional Revolusi Mental, Instruksi Presiden 

Republik Indonesia, No. 12 Th. 2016, hlm. 1-9. 
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sesuai nilai-nilai kemanusiaan.3 Menurutnya agama merupakan tata cara berakhlak 

yang harus dipegang sebagai pedoman dan konsisten dalam semua hal, sehingga 

sudah menjadi kebutuhan seperti makan dan minum. Dan yang Ketiga adalah 

revolusi akhlak. Tidak jauh berbeda dengan Revolusi moralnya, revolusi ini juga 

membawa isu agama yang diangkat oleh kelompok beragama kontroversial yaitu 

Front Pembela Islam (FPI). Dalam pelaksanaannya revolusi ini akan dipimpin 

Imam Besar Mereka Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kepulangannya dari Arab 

Saudi pada 10 November 2020. 

HRS sadar atas dua istilah revolusi yang ada di Indonesia, dari revolusi 

mental sampai revolusi budi pekerti, sehingga HRS pada akhirnya dia tertarik pada 

revolusi akhlak. Menurutnya revolusi akhlak lebih baik dari kedua revolusi itu 

karena kata akhlak itu dipakai oleh Rasulullah.  

Kenapa HRS pilih revolusi akhlak, bukan revolusi moral, revolusi 

budi pekerti atau revolusi mental? Karena kata akhlak itu dipakai oleh Nabi 

kita Muhammad SAW. Tidak ada kata lebih baik dipilih kecuali kata yang 

digunakan oleh Nabi Muhammad SAW.4 

Munarman sebagai sekretaris FPI sedikit menjelaskan tentang revolusi 

akhlak yang mengubah tingkah laku agar meneladani perbuatan Nabi Muhammad 

SAW.5 Munarman memberi contoh bahwa revolusi akhlak itu adalah mengubah 

sikap manusia yang sebelumnya berbohong menjadi tidak dan yang sebelumnya 

 
3 “Selamat Datang Revolusi Moral Amien Rais” pwmu.co (11 januari 2019), 

https://pwmu.co/84986/01/11/selamat-datang-revolusi-moral-amien-rais/, diakses 23 desember 

2020 
4 Tim Detikcom. “HRS Jelaskan Soal Revolusi Akhlak: Revolusi Mental Dipakai 

Gembong Komunis”, detik.com (10 November 2020), https://news.detik.com/berita/d-

5249474/HRS-jelaskan-soal-revolusi-akhlak-revolusi-mental-dipakai-gembong-komunis/1, 

diakses 3 Desember 2020. 
5 Hestiana Dharmastuti. “Tafsir Revolusi ala Habib Rizieq Bergulir Panjang”, detik.com(19 

oktober 2020), https://news.detik.com/berita/d-5220136/tafsir-revolusi-ala-habib-rizieq-bergulir-

panjang, diakses 17 Desember 2020. 

https://news.detik.com/berita/d-5249474/hrs-jelaskan-soal-revolusi-akhlak-revolusi-mental-dipakai-gembong-komunis/1
https://news.detik.com/berita/d-5249474/hrs-jelaskan-soal-revolusi-akhlak-revolusi-mental-dipakai-gembong-komunis/1
https://news.detik.com/berita/d-5220136/tafsir-revolusi-ala-habib-rizieq-bergulir-panjang
https://news.detik.com/berita/d-5220136/tafsir-revolusi-ala-habib-rizieq-bergulir-panjang
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sering lalai shalat jadi sering sholat. Pengertian Munarman tidak jauh berbeda 

dengan apa yang dilontarkan HRS selaku imam besar FPI. Strategi revolusi akhlak 

berawal dari individu akan efektif melalui jalan nasihat, diskusi, dan dakwah. 

Sedangkan revolusi pada tingkat tertinggi adalah mengubah sistem yang saat ini ia 

sebut sekuler (konsep bernegara yang terpisah dari agama) menjadi tauhid. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Revolusi memiliki 

arti  perubahan sosial serta kebudayaan yang berlangsung secara cepat yang 

menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat.6 Revolusi bisa diatur 

atau dadakan, bahkan bisa dikeluarkan tanpa kebiadaban atau melalui kekejaman. 

Dalam arti sebenarnya Revolusi/re•vo•lu•si/revolusi adalah penyesuaian organisasi 

negara (pemerintah atau kondisi sosial) yang diselesaikan secara paksa (seperti 

oposisi yang dilengkapi senjata). Dalam detik news Selasa (10/11/2020) HRS 

menjelaskan arti kata revolusi kepada pengikutnya sebagai perubahan yang cepat 

dan krusial. Jika perubahan dilakukan secara bertahap, itu hanyalah transformasi.  

Seorang oposisi pemerintahan Jokowi, yang dikenal dengan komentar 

pedasnya yaitu Rocky  Gerung, juga berpendapat tentang revolusi akhlak. Dalam 

kacamatanya menjelaskan revolusi akhlak adalah akal sehat. Anggapanya saat 

pidato di youtube Front TV “bagaimana mungkin  menurunkan baliho-baliho 

akhlak itu, kalo baliho-baliho itu dipasang di langit siapa yang mau manjat langit” 

ucapnya. Begitupun dengan Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia 

Political Review (IPR). Revolusi akhlak itu menandingi revolusi mental milik 

 
6  Ari Welianto. “Perubahan Sosial: Arti dan Bentuknya”, kompas.com (5 maret 2020), 

https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/140000869/perubahan-sosial--arti-dan-

bentuknya, diakses 3 Desember 2020. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Perubahan_sosial_budaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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Jokowi yang telah mati, menurutnya revolusi akhlak ini adalah narasi baru yang 

bisa terus digaungkan HRS beserta pengikutnya karena setelah narasi ini besar 

dapat menggantikan revolusi mental Jokowi. Revolusi akhlak ini cocok diterapkan 

di Indonesia, khususnya golongan elitis yang dirugikan karena tidak mendengarkan 

suara rakyat dalam mengeluarkan kebijakan. 

Revolusi Akhlak tepat diterapkan di Indonesia. Terlebih akhlak para 

elite sudah rusak. Terutama, usai mengeluarkan beberapa kebijakan yang 

tidak mendengarkan suara rakyat. "Jadi memang perlu diperbaiki dan kami 

ini hidup di zaman yang sudah tercemar. Di mana kemunafikan 

dipertontonkan dan diperagakan oleh para penyelenggara negara.7 

Petunjuk langkah demi langkah untuk mengenal etika, etika, dan moral, 

khususnya dalam akhlak, untuk memutuskan nilai positif atau negatif kegiatan 

manusia dengan tolok ukur akal atau proporsi, sedangkan etika dan moral 

menggunakan pengukur standar yang banyak berkembang dan terjadi di arena 

publik (adat). adat istiadat), dan dalam etika memanfaatkan komponen Al-Hadits 

dan Al-Qur'an untuk memutuskan apakah itu positif atau negatif. Dalam ungkapan, 

kata kualitas etis adalah perilaku individu dengan dorongan keinginan untuk sadar 

melakukan perbuatan yang layak disyukuri. Diambil dari bahasa Arab dari struktur 

jamak khuluq yang berarti sikap, perilaku atau karakter 

Dalam bidang akhlak ada tiga ilmuwan yaitu, Al-Ghazali, Ibnu Miskawaih, 

dan Ahmad Amin menngungkapkan akhlak adalah sifat dalam diri seseorang yang 

berbuat baik tanpa mempertimbangan. Seseorang dapat dianggap memiliki akhlak 

jika ia muncul secara naluriah. Didorong oleh inspirasi dari dalam yang selesai 

 
7 M. Ajmad, “Revolusi Akhlak ala Habib Rizieq vs Revolusi Mental Milik Jokowi, Pilih 

Mana?” JPNN.com (11 November 2020), diakses 23 Desember 2020. 
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tanpa banyak pemikiran, belum lagi perenungan yang selalu diulang, jadi itu 

hanyalah dorongan dalam kehidupan nyata (keterpaksaan). Karena, seandainya 

perbuatan itu dilakukan secara paksa, itu sama sekali bukan kesan sebuah akhlak. 

Dalam ayat suci Al-Qur’an, Allah SWT mengulang dan membahas tentang 

akhlak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akhlak amat sangat penting yang 

diperintahlan Allah pada manusia. Allah berfirman; 

ي ُأْسَوٌة  ولي اَّلله ْ ِفي َرسم َ َكثيرًيالََقْد ََكَن لَُكم َر َوَذَكَر اَّلله َ َوالَْيْوَم اْلآخي و اَّلله نٌَة ليَمْن ََكَن يَْرجم َحس َ . 

Artinya: : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah” (QS. 

Al-Ahzab:21).8 

Seperti pada bait di atas, Islam memiliki sosok baik yang sangat luar biasa, 

beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam (SAW). 15 abad 

sebelumnya, ketika Nabi hidup di tengah-tengah kemerosotan moral dan akhlak 

orang-orang Mekah, maka pada saat itu beliau diminta oleh Allah SWT untuk 

memperbaiki akhlak orang-orang Mekah. Seperti diucapkan dalam sebuah hadits: 

عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال قال رسول هللا صيل هللا عليه وسمل: امنا بعثت المتم ماكرم  

(لبهيقيالاء خالق. )رواه ا  

Artinya : “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata  bahwa 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: sesungguhnya saya 

diutus untuk menyempurnakan akhlak” (HR. Baihaqi).9 

Pada hadits ini Rasulullah SAW beliau diakui mempunyai al-akhlak al-

karimah. Sehingga perilaku beliau patutlah kita contoh dalam kehidupan sehari-

 
8 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahanya, (jakarta: CV penerbit J- Art, 

2004). Hlm.420. 
9 Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqiy (Selanjutnya disebut al-

Bayhaqy,Sunan), Sunan al-Bayhaqiy. Juz 2, h. 472, dalam al-Maktabah al-Syâmilah. 
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hari. Demikian juga penduduk Makkah saat itu mengakui betapa baiknya akhlak 

Rasulullah SAW, sehingga mereka memberikan gelar ‘al-Amin’ padanya. 

Seperti yang kita ketahui revolusi merupakan tindakan yang merubah 

ketatanegaraan baik secara sistem pemerintahan atau keadaan sosial. Proporsi 

kecepatan perubahan (revolusi) sangat relatif mengingat fakta bahwa revolusi dapat 

menghabiskan waktu yang cukup lama. Misalnya adalah revolusi industri yang 

berada di Inggris membutuhkan bertahun-tahun, namun tidak dianggap lama karena 

mengubah banyak bagian mendasar dari kehidupan individu seperti kerangka 

keluarga dan hubungan antara pekerja dan bisnis yang telah berlangsung selama 

bertahun-tahun. Kegiatan ini membutuhkan usaha untuk memisahkan, melewati, 

dan menyusun kerangka lain. Kerusuhan terus-menerus diidentikkan dengan 

bujukan, alasan, sentimen, pemisahan, dan pengembangan.10 Berbicara revolusi 

adalah berbicara perubahan dan kesejahteraan rakyat yang mengacu berbagai 

faktor, tidak hanya pemimpinya, tapi semua lapisan yang diperjuangkan serta 

seluruh saranaya. 

Pencantuman berita pada media dapat menyulut kesan individu yang 

membaca berita di tersebut. Media dapat menjadi kolom fundamental dalam 

menyampaikan sebuah perkara, baik secara perseorangan maupun secara luas. 

Sebuah media dapat digerakkan atau dijalankan oleh suatu perkumpulan dengan 

menjadikan substansi berita mendorong apa atau siapa yang menjadi objek berita. 

Setiap pemberitaan yang disajikan oleh kanal berita tertentu, tentunya telah melalui 

 
10 Nur Djazifah, Proses perubahan sosial di Masyarakat, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta 2012), hlm. 9. 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/130936809/pengabdian/ppm-modul-sosiologi-perubahan-sosial.pdf
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seleksi dari tim redaksi. Detik.com merupakan surat kabar yang banyak 

memberitakan tentang revolusi akhlak. Tidak jauh berbeda dengan media lainya 

detik.com memiliki ciri khas dengan mennyajikan informasi yang cepat, penulis 

percaya media ini juga memiliki pengemasan atau frame dalam pemberitaannya. 

Bingkai atau framing banyak juga disebut sebagai analisa yang 

menggunakan bingkai sebagai cara untuk meneliti sebuah persoalan, banyak 

persoalan yang biasa dibingkai menggunakan analisis ini terutama persoalan di 

media massa. Peneliti tertarik menggunakan analisis framing dalam penelitian ini 

karena memudahkan peneliti untuk mengetahui bagaimana media dalam 

mengkonstruksi sebuah berita untuk disajikan ke khalayak luas. 

Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki menerima bahwa setiap hal 

berita memiliki bingkai yang berfungsi sebagai titik pusat asosiasi pemikiran yang 

digunakan sebagai perangkat yang dapat dikonseptualisasikan menjadi komponen 

asli dalam sebuah wacana. Kemudian, pada saat itu sangat baik dapat dirakit dan 

dipalsukan oleh pembuat berita dan dapat disampaikan dalam kesadaran 

korespondensi. Perangkat ini dapat diuraikan menjadi empat konstruksi penting; 

sintaksis, skrip, tematik dan retoris.11 

Oleh karena itu penelitian ini mempunyai maksud membongkar bagaimana 

bingkai sebuah pemberitaan tentang revolusi akhlak yang diusung oleh FPI tersebut 

pada media online detik.com pada bulan November 2020. Alasan penulis 

mengambil objek penelitian pada media online ini yaitu karena detik.com 

 
11 Totok Djuroto, Manajemen Penerbitan Pers, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 

hlm. 293 
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merupakan penyedia media online pertama yang menjadi situs informasi digital 

populer di kalangan pengguna internet di Indonesia berdasarkan data dari situs 

statistik alexa.com (www.alexa.com). Detik.com dari tahun 1998 sudah terfokus 

kepada berita politik selain media  ini sering digunakan oleh publik seperti program 

televisi, koran, surat kabar dan siaran radio, media ini juga menyediakan berbagai 

informasi untuk khalayak yang up to date. Selain itu menarik untuk melihat 

bagaimana konstruksi berita detik.com tentang revolusi akhlak yang diserukan 

organisasi islam yang kontroversial ini. Media ini juga dikenal mengangkat 

independensi dalam berita yang disajikan. Namun karena praktik dan penerapan 

prinsip jurnalisme yang dilakukan pekerja media adalah manusia, tentu memiliki 

pengaruh pada pembentukan frame pemberitaan. 

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan, penulis mengambil judul 

“Kajian Isi Berita Detik.Com Melalui Analisis Framing Tentang Seruan Revolusi 

Akhlak  Front Pembela Islam”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu sekiranya dimunculkan rumusan 

masalah supaya penelitian ini tidak meluas, sehingga dapat fokus terhadap 

penelitian mengenai berita revolusi akhlak yang diangkat oleh FPI, maka rumusan 

masalahnya yaitu: Bagaimana media online detik.com membingkai peristiwa dan 

fakta tentang seruan revolusi akhlak yang diangkat FPI pada November 2020?   
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online 

detik.com dalam membingkai sebuah peristiwa dan fakta terkait seruan revolusi 

akhlak yang diangkat FPI pada November 2020. 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna bagi banyak pihak, peneliti membagi 2 jenis manfaat: 

1. Teoritis 

a. Dapat menambah wawasan disiplin ilmu komunikasi, khususnya 

penyiaran berita online dalam analisis teks, khususnya analisis framing. 

b. Hasil dari penelitian ini diperlukan untuk berkontribusi pemikiran dan 

sebagai semacam perspektif bagi para analis lain yang perlu melakukan 

penelitian lebih lanjut, khususnya mahasiswa KPI UIN Sunan Kalijaga 

yang perlu meneliti isu-isu yang diangkat dari pemberitaan di media 

online. 

2. Praktis 

a. Bagi peneliti, adalah untuk bahan kajian lanjutan bagi perkembangan di 

bidang komunikasi atau di bidang jurnalistik online dan untuk 

pendorong peneliti menganalisis dan memahami arah pemberitaan pada 

Detik.com. 

b. Bagi pembaca, dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat lebih 

bersikap kritis pada pemberitaan di media online. 
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c. Bagi Detik.com penelitian berharap dapat menjadi masukan mengenai 

pemberitaan dan dijadikan sebagai standar jurnalisme yang netral dalam 

pemberitaannya. 

D. Tinjauan Pustaka 

Pemeriksaan penelitian pada garis besar komunikasi yang semakin 

diselesaikan, terutama pada pemberita agama dan politik. Isu ini sering diangkat 

melalui media dan merupakan isu yang menarik dan menyedihkan untuk 

direpresentasikan, sehingga penjabaran data tentang isu-isu yang ketat dan 

didorong oleh kebijakan menarik untuk dikoreksi secara lebih mendalam. Di antara 

penilaian pemeriksaan yang telah dilakukan pada pembingkaian dan penulis adalah 

sebagai berikut:: 

Pertama, Ahmad Anwar dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Framing Pemberitaan Perpanjangan Izin Organisasi Masyarakat Front Pembela 

Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019”.12 

Penyelidikan ini berencana untuk memutuskan garis besar Kompas.com dan 

Republika.co.id dalam menetapkan perpanjangan izin berafiliasi massa FPI. 

Eksplorasi ini ekspresif dengan model analisis framing  Robert N. Entman. 

Menilik kajian yang dikoordinasikan di Kompas.com dan Republika.co.id 

pada pengiriman Juni-Agustus 2019, dampak para ilmuwan menunjukkan bahwa 

bingkai Kompas.com soal perpanjangan izin FPI penting untuk mempertimbangkan 

komitmen. dari berbagai layanan dan lembaga yang diidentifikasi dengan asosiasi 

 
12 Ahmad Anwar, Analisis Framing Pemberitaan Perpanjangan Izin Organisasi 

Masyarakat Front Pembela Islam di Kompas.com dan Republika.co.id Edisi Juni-Agustus 2019, 

Skripsi (Yogyakarta: Jurusan KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga,2020), 

hlm. 159. 
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massa, aspirasi daerah setempat. Derajat yang lebih luas, permohonan, gagasan dari 

Disnakertrans, hanya sebagai artikulasi bahwa tidak ada perjuangan batin dan harus 

mengikuti kerangka keyakinan Pancasila dan setia pada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sementara garis besar Republika.co.id menggarisbawahi bahwa FPI 

harus mengikuti prinsip-prinsip saat ini, FPI tidak setara dengan Hizbut Tahrir 

Indonesia (HTI) sehingga FPI tidak boleh dilarang, menawarkan ruang kepada 

pihak-pihak yang dapat hambatan dari daerah adalah sebuah teknik. untuk 

mengikuti sebagian besar pemerintah. Mengenai kesamaan antara kedua media 

yang telah diteliti pada perkembangan informasi yang disampaikan oleh kedua 

media tersebut, Kompas.com dan Repulika.co.id sama-sama mengatakan bahwa 

Indonesia adalah negara yang berbasis demokrasi. Maka setiap Ormas harus diberi 

ruang dan struktur perjuangan FPI agar sesuai dengan akidah Pancasila dan setia 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Anwar dengan 

penulis adalah metode analisis framing yang diterapkan. Ahmad Anwar 

menggunakan metode analisis framing Robert N Entman sedang penulis disini 

menggunakan metode analisis Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Adapun 

persamaan yang penulis teliti yaitu pada objek penelitian kelompok beragama FPI 

namun disini penulis melakukan penelitian tentang revolusi akhlak yang diserukan 

Ormas tersebut sedang peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang 

perpanjangan izinnya. 

Kedua, adalah skripsi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga yaitu Luqmanul Hakim dengan judul “Frame 
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Penolakan terhadap Front Pembela Islam oleh Masyarakat Kalteng dalam Surat 

Kabar Harian Republika edisi Februari 2012”.13 Eksplorasi ini merupakan 

investigasi tersendiri yang bertujuan untuk menggambarkan kualitas rincian SKH 

Republika dalam memberikan penjelasan tentang pemecatan FPI selama Februari 

2012. Konsekuensi dari investigasi ini adalah kualitas framing yang dibuat oleh 

SKH Republika untuk membantu menolak individu yang melakukan aksi dari 

Kaltim melawan FPI. 

Kontras antara pemeriksaan Luqman Hakim dan analis terletak pada objek 

eksplorasinya. Luqman Hakim memanfaatkan berita pembubaran FPI di Focal 

Kalimantan, sedangkan ilmuwan menggunakan pemberitaan revolusi akhlak yang 

diangkat oleh FPI. Persamaan penelitian Luqman Hakim dengan peneliti adalah 

subjek penelitian menggunakan satu surat kabar yaitu republika dan peneliti 

menggunakan subjek detik.com. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Surya Oktavian dengan judul “Aksi demo 

FPI di kantor redaksi Tempo atas Karikatur “Pria Bersorban Putih, Analisis framing 

pada pemberitaan di Detik.com dan Tempo.co pada periode Maret 2018”.14 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memandang realitas 

sosial bukanlah yang sebenarnya (natural). Hal ini dikatakan oleh eriyanto (2009: 

 
13 Lukmanul Hakim, Frame Penolakan terhadap Front Pembela Islam oleh Masyarakat 

Kalteng dalam Surat Kabar Harian Republika edisi Februari 2012, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan 

KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga,2012), hlm. 112. 
14 Surya Oktavian, Aksi demo FPI di kantor redaksi Tempo atas Karikatur “Pria 

Bersorban Putih, Analisis framing pada pemberitaan di Detik.com dan Tempo.co pada periode 

Maret 2018, Naskah Publikasi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia,2019), hlm.3. 
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37), bahwa realitas sosial yang ada merupakan hasil konstruksi realitas yang 

dibentuk oleh media. 

Berdasarkan pengamatan dan data pada penelitian ini, Surya Oktavian 

menyimpulkan bahwa media Tempo.co akan secara umum membingkai kasus 

sebagai hal yang salah. Di sini Tempo melihat bagaimana anggapan dan aktivitas 

berbagai perkumpulan dalam mensurvei masalah bisa datang dan menyimpulkan 

bahwa masalah kartun adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan, apalagi 

"meliput" kantor penerbitan Tempo. Maka Tempo memberikan jawaban atas 

percakapan antara dua pertemuan untuk menyampaikan keluhan atas masalah 

personifikasi. Sementara itu, Detik.com secara umum akan menyelubungi masalah 

ini ke dalam beberapa laporan terdistribusi. Detik.com menonjolkan latihan 

terdekat dan bagaimana upaya keamanan untuk mencapai keamanan normal. Media 

ini menampilkan bagaimana kasus tersebut dilihat dari sudut pandang yang ketat, 

dengan alasan Habib Rizieq Shihab adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Detik.com 

di sini juga memberikan jawaban, khususnya bagaimana Press Gathering dapat 

menangani isu tersebut sehingga berita "Aliansi Masyarakat Umum Minta Jokowi 

Lindungi Peluang Pers" untuk meminta Presiden Jokowi melindungi peluang pers. 

Seperti yang kita ketahui pada penelitian yang dilakukan oleh Surya 

Oktovian juga menyoroti organisasi Islam yang kontroversial ini namun ada 

perbedaan dalam pembahasan yang akan penulis teliti yaitu pada pemberitaan 

revolusi akhlak yang diserukan FPI dengan menggunakan analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan Surya Oktavian meneliti 

pemberitaan aksi demo FPI di kantor redaksi Tempo dengan  metode penelitian 
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paradigma konstruktivisme. Selain itu Surya Oktavian melakukan penelitian 

dengan subjek media Detik.com dan Tempo.co, dari pada itu penulis hanya 

memakai media Detik.com saja. 

Keempat, sebuah dari Ajeng Dwi Wardani dan Heni Indrayani dalam jurnal 

komunikasi yang berjudul “Netralitas Konten Berita Online. Analisis Framing: 

Berita Reuni Alumni 212 di detik.com”.15 Penelitian yang dilakukan mereka 

menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki di 

mana spesialis perlu mengetahui sudut pandang yang digunakan oleh kolumnis saat 

memilih masalah dan menyusunnya. Eksplorasi ini merupakan pemikiran yang 

dikaitkan dengan berbagai komponen dalam teks berita (kutipan sumber, data dasar, 

pemanfaatan kata atau kalimat tertentu) ke dalam keseluruhan isi, yang dilihat dari 

komponen-komponennya sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. 

Dari data yang didapatkan pengamat dalam penelitian Ajeng Dwi Wardani 

dan Heni Indrayani menyimpulkan bahwa detik.com menjalankan media dengan 

cara yang mengatur, khususnya memiliki kewajiban sosial. peneliti juga 

mengasumsikan detik.com adalah portal berita online yang mengikuti kekuatan 

berita agar tidak menimbulkan teori-teori yang tidak perlu yang tidak sesuai dengan 

kenyataan saat ini. Hal ini muncul dengan alasan bahwa tayangan berita alumni 

angkatan 212 di detik.com lebih diidentikkan dengan komponen What, khususnya 

“apa” yang dipertanggungjawabkan dan komponen “siapa”, yang merupakan 

sumber berita. Dalam situs berita online detik.com, sangat terlihat bahwa substansi 

 
15 Ajeng Dwi Wardani dan Heni Indrayani, “Netralitas Konten Berita Online (Analisis 

Framing: Berita Reuni Alumni 212di detik.com)”, Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 7, No. 1 

(Juni 2018), hlm.7. 
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berita hanya menyampaikan hasil pertemuan tanpa memberikan kesimpulan dari 

penulis namun masih ada beberapa kalimat aksentuasi untuk mengakui anggapan 

dan perspektif tentang orang yang diwawancarai.. 

Terdapat banyak persamaan dalam penelitian ini yaitu pada subjek media 

yang diteliti adalah detik.com. pada objeknya peneliti di atas menerangkan tentang 

pra reuni alumni 212 yang digagas oleh FPI yang diteliti menggunakan penelitian 

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan penulis 

berfokus pada masalah pemberitaan saat ini yaitu, revolusi akhlak yang diserukan 

FPI dengan model penelitian yang sama. 

Keempat, sebuah jurnal komunikasi dari Thibburruhany yang berjudul 

“Konstruksi Citra Rizieq Shihab Di Media Analisis Framing Model Robert N. 

Entman Dalam Media Online Detik.Com, Kompas.Com, Dan Tribunnews.Com”.16 

penelitian ini penulis menggunakan analisis framing Robert N. Entman, yang 

menggarisbawahi pilihan kasus dan menampilkan bagian dari realitas tertentu. 

Yang kemudian dipecah menggunakan 4 sistem eksplisit: pendefisian kasus, kasus 

yang diperkirakan atau sumber kasus tersebut, membuat keputusan dengan nilai-

nilai moral dan Treatment recommendation (dengan menekankan pada 

penyelesaian).  

Dengan adanya data yang diamati, Thibburruhany menyimpulkan, 

detik.com membangun citra Rizieq Shihab secara baik dengan menunjukkan 

peristiwa di Arab Saudi. Sedangkan media kompas.com  menekankan kebijakan 

 
16 Thibburruhany, “Konstruksi Citra Rizieq Shihab di Media: Analisis Framing Model 

Robert N. Entman dalam Media Online Detik.com, Kompas.com, dan Tribunnews.com, Kalijaga 

Journal of  Communication, Vol 1, No 1 (May 2019), hlm.1. 



 

16 
 

pemerintahan yang telah berbuat adil dalam menangani masalah-masalah pada 

rakyat. Pada Tribunnews.com menggarisbawahi contoh kurungan Rizieq Shihab di 

Arab Saudi. Dengan memanfaatkan kekuatan bahasa dan topik pembicaraan yang 

lebih tajam, tribunnews.com menggarisbawahi lebih banyak tentang Rizieq Shihab 

yang menyalahgunakan pedoman di Arab Saudi. Tribunnews.com secara umum 

akan memperketat dan menambah gambaran Rizieq Shihab pada kualitas 

radikalisme dan intimidasi ilegal. 

Persamaan penelitian peneliti dengan Thibburruhany terletak pada salah 

satu media yang diangkat oleh Thibburruhany yaitu detik.com sedangkan 

perbedaanya pada model objek penelitian yang lebih membahas tentang revolusi 

akhlak yang digagas FPI sementara Thibburruhany lebih kepada sosok HRS itu 

sendiri. Pada penelitian ini analisis framing yang digunakan oleh Thibburruhany 

adalah framing model Robert N. Entman sedangkan peneliti memakai analisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

E. Kerngka Teori 

1. Konstruksi Fakta Dalam Berita. 

Pandangan dunia mengenai fakta dalam pemeriksaan naskah diisolasi jadi 

tiga, yaitu pandangan dunia positivisme, pandangan dunia konstruktivisme, dan 

pandangan dunia dasar. Ketiga metodologi tersebut memberikan praduga yang 

kontras tentang bagaimana memimpin eksplorasi sosial. Pandangan ini dapat 

melihat kesempatan dan keajaiban gambar pilihan dalam memahami realitas 
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sosial.17 Pandangan dunia positivisme atau transmisi adalah sesuatu yang 

bertentangan dengan pandangan dunia konstruksionis. Pandangan dunia 

menganggap korespondensi sebagai jenis pengiriman pesan, interaksi bagaimana 

pesan dikirim kepada penerima pesan dan siklus yang akan terjadi pada 

penyampaian. Pada model ini, penulis menggambarkan sebuah saluran 

korespondensi, dengan tahap awal bagaimana pesan dibuat, bagaimana mereka 

disiapkan dan bagaimana pesan dikomunikasikan kepada penerima.18 

Sedangkan pandangan dasarnya adalah penelaahan terhadap model ideal 

positivisme dan konstruksionis. Penelitian sosiologi dalam pandangan dasar tidak 

hanya mempertimbangkan peran sosial tetapi juga mengubahnya, pembenaran 

sosial memiliki banyak lapisan dan informasi logis cacat dengan memerangi 

kesadaran palsu. Eksplorasi ini mendapat tempat dengan pandangan dunia 

konstruksionis dengan alasan melihat pembicaraan karena perkembangan realitas 

sosial. Pandangan dunia ini memiliki tempat dan cara pandang sendiri pada berita 

dan tulisan yang dibuat. Kaum konstruksionis melihat kebenaran aktivitas publik 

sama sekali bukan realitas karakteristik, tetapi merupakan konsekuensi dari 

pembangunan. 

Kebenaran sosial dibentuk dalam tiga fase, yaitu eksternalisasi spesifik, 

tipifikasi, dan penyamaran. Eksternalisasi adalah luapan atau artikulasi diri di mana 

dia berada, yang merupakan kualitas penting bagi orang untuk berakhir di dunia 

yang satu ini atau dalam masyarakat. Secara objektif hasil akan dicapai dari 

 
17 Neuman,  W.  Lawrence,  Metodologi  Penelitian  Sosial  :  Pendekatan  Kualitatif  dan 

Pendekatan Kuantitatif  Edisi ke-7, ( Jakarta : Indeks, 2013) hlm. 103 
18 Eriyanto, Analisis Framing, (Bandung: LKiS, 2002) hlm. 43. 
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eksternalitas dengan hasil realitas/fakta sasaran sebagai budaya dan bahasa yang 

berada di luar kesadaran manusia, realitas eksperimental yang dialami oleh semua 

orang. Untuk sementara, penyamaran adalah re-ingestion yang membuat 

subjektivitas tunggal dimasuki oleh konstruksi dalam sosial. Melewati penyamaran, 

masyarakat akan menghasilkan orang. 

Kebenaran dipandang sebagai sesuatu yang tidak dibingkai secara logis. 

Kebenaran dibingkai dan dibangun.19 Berawal dari sebuah paham akan pandangan 

dunia konstruksionis yang memahamkan manusia memiliki pengertian beragam 

tentang sebuah realitas/fakta. Masalah ini terjadi karena sebuah referensi, 

perjumpaan yang bermanfaat, dan landasan sosial antara orang-orang yang tidak 

sama satu sama lain. Realitas dan kesempatan adalah akibat dari perkembangan. 

Realitas ada sejak diperkenalkan oleh asal mula emosional para kolumnis. 

Selanjutnya, tidak ada perspektif sasaran karena kebenaran dibuat oleh perspektif 

dan konstruksi penulis. 

Analisis framing untuk pandangan dunia konstruksionis. Ide konstruksionis 

dikemukakan seorang sosiolog Thomas Luckman dan Peter L. Berger, secara luas 

menyusun perkembangan sosial dunia nyata.20 Dalam pendekatan konstruksionis, 

bagaimana media, penulis, dan berita memiliki penilaiannya sendiri-sendiri. 

Perspektif konstruksionis sosial tentang berita bukanlah peristiwa atau aktualitas 

dalam arti yang sebenarnya. Ada dua hal sentral dalam pendekatan 

konstruksionis.21 Untuk memulainya, metodologi ini menggarisbawahi isu-isu 

 
19 Ibid. hlm. 15 
20 Ibid. hlm. 15. 
21 Ibid. hlm. 47. 
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legislatif yang penting dan siklus bagaimana seseorang membuat gambaran tentang 

kebenaran bahwa signifikansi adalah interaksi yang berfungsi yang diuraikan dalam 

pesan. Yang kedua adalah latihan korespondensi sebagai siklus nonstop dan 

dinamis. Walter Lippman menspesifikasikan kapasitas media adalah susunan 

kepentingan dimana terjemahan media yang ditampilkan kepada semuanya 

sehingga mengubah pemahamannya. Walter Lippman dalam memahami kapasitas 

media juga membingkai fakta dengan berdampak signifikan pada masyarakat 

umum. 

Efek samping sebuah ukuran penciptaan komunikasi yang luas adalah 

sebuah berita dengan data asli tentang opini dan fakta  menonjol bagi orang- 

orang.22 Media jelas bukan domain yang tidak memihak di mana kepentingan dan 

implikasi dapat ditangani dengan cara yang sama. Media adalah subjek yang 

mengembangkan realitas tergantung pada pemahaman yang diidentifikasi dengan 

sistem kepercayaannya. Apa yang dimunculkan di media merupakan hasil dari 

instrumen filosofis sebuah media tersebut.23 Fishman memandang, siklus 

pembuatan berita bisa ditemukan dua, dengan pilihan berita (selektivitas informasi) 

dan perkembangan berita (formasi informasi). Dalam penentuan berita, seperti 

dalam hipotesis wali, penulis di lapangan dan editor memutuskan pilihan dan 

perubahan informasi. Penentuan dan pengubahan interaksi akan menggarisbawahi 

bagian yang dihapus dan bagian yang ditambahi. Selama waktu yang dihabiskan 

untuk membingkai berita, kesempatan belum terbentuk, penulis memiliki pekerjaan 

 
22 Hikmat  Kusumaningrat  dan  Purnama  Kusumaningrat,  Jurnalistik  Teori  dan  Praktek, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 40. 
23 Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 

53-54. 



 

20 
 

dalam membingkai berita. Pelan-pelan kolumnis terpengaruh oleh jadwal pekerjaan 

juga penghargaan pekerjaan para penulis dari beberapa elemen. Tiap berita 

membentuk perkembangan dan realitasnya dengan alasan bahwa berita itu terletak 

pada reporter dan redaktur. 

Interaksi penciptaan berita dapat dilihat dari empat hal, yaitu jadwal 

otoritatif, harga berita, klasifikasi berita dan sistem keyakinan pakar atau 

objektivitas.24 Jadwal hierarkis menggabungkan bagaimana ukuran penyusunan 

berita terjadi dalam jadwal kerja yang dilakukan sebagai kecenderungan secara 

konsisten. Dalam asosiasi media, beberapa kolumnis dipartisi ke dalam kelas berita, 

penokohan plot di daerah, yang bertujuan mengefektifkan sistem kerja dan 

pembagian tugas. Di samping kapasitasnya, penulis dikendalikan hanya untuk 

melaporkan apa yang menjadi kewajibannya. Penghargaan berita mengidentifikasi 

dengan bagaimana acara tersebut terpenuhi aturan pemberitaan. Karena semua 

berita dapat dikatakan sebuah peristiwa tidak juga bagian detailing dapat 

dipertanggungjawabkan. Kualitas editorial menentukan bagaimana peristiwa 

dicirikan oleh prinsip dan pedoman dalam praktik editorial. Sesuai Shoemaker dan 

Reese, nilai-nilai  berita adalah komponen yang berfokus pada kerumunan. Nilai 

berita mencakup kualitas yang jelas dari pentingnya suatu peristiwa, emosi manusia 

yang mengandung unsur perasaan, berita pertentangan yang mengandung 

perjuangan, sebuah peristiwa yang kadang terjadi dan beberapa peristiwa disekitar 

yang dekat. 

 
24 Eriyanto, Analisis Framing, (Bandung: LKiS, 2002), hlm.119- 138 
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Tuchman mengatakan, informasi dipisahkan dengan dasar klasifikasi 

pemberitaan menggabungkan informasi keras tentang peristiwa yang terjadi 

kemudian dengan fakta, informasi sensitif pada peristiwa yang dikaitkan dengan 

cerita manusia yang dapat dipertanggungjawabkan kapan saja, melihat informasi 

pada peristiwa spontan, menciptakan informasi pada peristiwa dari perkembangan 

informasi. yang baru-baru ini dirinci dan dilanjutkan dengan acara-acara berita. 

tidak mengejutkan. Tuchman mengatakan, informasi dipisahkan dengan mengacu 

pada klasifikasi sebuah bingkai di jadwal kerja dan praktik. Kelas informasi yang 

berbeda mengetahui apa yang dilakukan pembuat berita dalam memutuskan 

penggunaan waktu, aset, dan pengaturan secara efektif. 

Menurut Shoemaker dan Reese ideologi objektivitas atau profesional adalah 

ideologi yang dimiliki jurnalis. Objektivitas adalah upaya agar tidak 

mencampuradukkan pini dan fakta. Pada kasus ini ideologi profesional digunakan 

dan yang disampaikan sorang wartawan benar-benar terjadi. Objektivitas jadi 

ideologi wartawan. Sebuah berita adalah kenyataan, dalam hal ini pencarian berita 

dan penulisan tidak boleh disalah artikan sebagai penilaian. Siklus utama 

perkembangan informasi terlihat dari susunan kenyataan dan peristiwa jika 

terpenuhinya nilai pemberitaan. Sejak itu, penulis menyusun berita dengan judul 

sehingga berhak menjadi sebuah berita. Ada jenis perkembangan informasi adalah 

pemberitaan keagamaan. Pemberitaan keagamaan ternyata jadi sebuah informasi 

menarik disuguhkan dalam komunikasi yang luas. Dalam menelaah agama, sangat 

bisa dipastikan bahwa media berusaha mengembangkan berita dengan 

menampilkan gambar-gambar yang tegas atau hal-hal yang secara tegas identik 
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dengan agama. Jika berita diidentikkan dengan tokoh-tokoh ketat, misalnya 

pemberitaan tentang “Habib Rizieq” maka, pandangan para pembaca dipusatkan 

pada simbol keagamaan yang diperlihatkan. Karena media jika membingkai berita 

tidaklah jauh dari idelogi mereka. 

2. Framing Berita 

Pemikiran tentang pembingkaian dimulai oleh Beterson pada tahun 1955, 

yang merupakan varian terbaru dari pendekatan sebuah analisis wacana. Kemudian 

Erving Goffman mengembangkan gagasan ini pada 1974. Ia mengharapkan bingkai 

adalah suatu perilaku yang mengarahkan manusia dalam memahami realitas..25 

Framing adalah cara untuk mengurangi dan memilih berita untuk menemukan 

bagaimana wartawan melihat masalah dan menulis sebuah berita. Sebuah bagian 

ingin ditampilkan dan buang pada berita. Frame adalah sebuah prinsip yang 

selektif, sebuah enekanan pada kata, dan menggambarkan sebuah representasi 

realitas.26 

Saat ada berita yang telah diliput oleh penulis, sebuah informasi/peristiwa 

bisa diuraikan secara khas oleh media. Ada aksentuasi juga aksentuasi pada realitas 

diberita dan entri yang kabur. Ini adalah tempat di mana peristiwa diuraikan dan di 

suguhkan. Gitlin menjelaskan bahwa bingkai adalah sebuah bagian yang harus ada 

jurnalistik.27 Dalam pembingkaian ada dua aspek penting pertama adalah pemilihan 

fakta dan kenulisanya. Pemilihan dalam sebuah fakta terikat dengan penekanan 

sebuah aspek yang sesuai dengan penggunaan sudut pandang. Dalam sebuah situasi 

 
25 Alex Sobur, Analisis Media Cetak, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 161 
26 Eriyanto, Analisis Framing, (Bandung: LKiS, 2002), hlm. 79. 
27 Ibid.hlm. 80-81 
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tertentu tiap media memiliki teknik sendiri untuk menampilkan berita yang sama 

perkembangannya. Menyusun realitas, mengidentifikasi dengan bagaimana fakta 

tersebut diperkenalkan kepada masyarakat umum. Penampakan realitas secara tegas 

diidentikkan dengan bahasa yang digunakan yang merupakan komponen utama 

penjabaran informasi, selanjutnya dialek (simbol) tertentu menentukan format 

(makna) tertentu.28 

Gagasan dalam pembingkaian menyinggung sudut pandang dramaturgi 

yang merupakan sistem wawasan dari pengenalan simbol yang memiliki dampak 

yang meyakinkan. Metodologi dramaturgi memiliki dua dampak, pertama secara 

spesifik terlihat oleh realitas objek/aktor memberikan simbol dan penggambaran 

yang perlu ia perkenalkan. Yang kedua hubungan interaksionis antara orang banyak 

dan objek/aktor. Framing adalah aturan di mana pertemuan dan kebenaran yang 

kompleks dikoordinasikan secara abstrak. Pembingkaian ini membuat peristiwa 

serupa menghasilkan berita yang beragam. Yang diperkenalkan di media adalah 

cara pandang sebuah media dalam menampilkan berita dan juga wartaan dalam 

penulisanya. 

Dalam framing pemberitaan tak ada yang lepas dari koreksi/penyuntingan 

berita sehingga melibatkan keredaksian ini diungkapkan oleh Aditjondro.29 Pada 

saat ini terjadi seorang pekerja mediapemberitaan secara konsisten. Keseharian 

berita berpengaruh pada pembingkaian yang dikembangkan. Instrumen media 

dipandang idiologis, di mana satu pertemuan mempengaruhi dan mendominasi ke 

 
28 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa, (Jakarta: Granit, 2004), 

hlm 12. 
29Alex Sobur, Analisis Media Cetak, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 165-167. 
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kelompok yang berbeda.30 Media berubah menjadi subjek yang membangun 

realitas bergantung pada cara pandang media itu sendiri. ideologi memutuskan 

bagaimana realitas dirasakan, dipulihkan, dan dibuang. Dampak yang digariskan 

memberikan perkembangan realitas, yang mendorong penegasan publik positif dan 

negatif sehingga dapat memutuskan bagaimana bertindak terhadap berita. 

Seperti yang ditunjukkan oleh Pan dan Kosicki, garis besar diidentikkan 

dengan dua asal mula, yaitu mental dan sosiologis. Pandangan mental memandang 

ukuran kesadaran batin seseorang dalam mengartikan pandangan, sedangkan 

pandangan sosiologis memandang perkembangan sosial dunia nyata. Media 

menonjolkan signifikansi melewati semua komponen pesan pemberitaan dengan 

pertanda yang muncul pada teks berita begitu juga wartawanya. Unsur 

pembingkaian pada model pan dan kosicki dibagi empat yairu sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris: 

a. Sintaksis 

Sintaksis adalah penyusunan kata atau frasa di dalam sebuah kalimat.31 

Sintaksis mengidentifikasikan bahwa bagaimana seorang penulis merangkai berita, 

berawal dari pengorganisiran yang bergantung pada kenyataan, penjelasan, 

penilaian, pernyataan hingga mengubahnya menjadi rencana permainan 

keseluruhan dari berita yang tepat untuk membingkai rencana seperti piramida 

terbalik. Perangkat sintaksis adalah headline, lead, latar, informasi dan kutipan dari 

narasumber.  Headline adalah sudut sintaksis yang memiliki tingkat keterlihatan 

 
30Agus Sudibyo, Politik Media dan Pertarungan Wacana, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm 

53-54. 
31 Eriyanto, Analisis Framing, (Bandung: LKiS, 2002), hlm. 294. 
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informasi yang paling kuat. Lead menunjukkan perspektif berita, sudut pandang 

peristiwa yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan latar berita merupakan 

porongan berita sehingga bisa meng-implikasi sesuatu yang perlu disajikan oleh 

penulis. Sumber berita berharap untuk memalsukan objektivitas dari penulisan 

berita, diperoleh dengan memenuhi penentuan sumber yang ditunjukkan. 

Pernyataan adalah kenyataan dan data yang diperoleh dari sumber langsung, yang 

biasa dipisahkan dengan tanda kutip. Pada bagian akhir adalah penutup berita, 

didalam suatu laporan akhir memiliki situasi sebagai pemikiran kritis, sudut 

pandang wartawan dapat dilihat melalui pusat kalimat akhir secara menyeluruh. 

b. Skrip 

Struktur ini membrikan penekanan bagaimana seorang wartawan membuat 

kisah dari fakta dengan cara jitu yang ia gunakan.32 Unsur pembingkaian ini 

Diidentikkan kelengkapan pemberitaan yang menyinggung 5w-1h. Dalam hal ini 

adalah sebuah acuan dasar jurnalistik. Unsur ini harus ada dalam sebuah informasi. 

Yang pertama (what) berisi apa kejadian atau peristiwa. Kedua (who) berisi siapa 

tokoh yang sedang diperbincangkan pada berita yang ditulis. Ketiga (when) 

mengacu pada waktu peristiwa yang dingkat menjadi berita. Keempat (where) yang 

menjelaskan sebuah tempat pemberitaan. Kelima (why) memberikan keterangan 

atau sebuah alasan kejadian dengan bukti dari pernyataan tersebut. Yang terakhir 

(how) adalah pemenuhan sebagai komponen pemberitaan yang diharuskan ada. 

Dari unsur skrip, sangat terlihat dengan jelas bagaimana sebuah berita 

 
32 Ibid. 



 

26 
 

dikembangkan dengan menggarisbawahi bagian yang menjadi fokus dan yang 

ditutup-tutupi. 

c. Tematik 

Struktur ini menekankan bagaimana seorang wartawan mengungkap sebuah 

peristiwa untuk membentuk berita melalui peyusunan kalimat dan kata hubung 

antar kalimat.33 Unsur tematik dapat dilihatkan dari sebuah kesempatan 

dikomunikasikan dan diungkapkan. Bagian Framing berisi sebuah informasi 

tersusun sehingga jadi berita,struktur kalimat, kata ganti, dan koherensi. Detail  

sutau kalimat dapat dilihat dengan memanfaatkan kalimat pada setiap bagian serta 

mempersepsikan hubungan antar kalimat. Kata ganti digunakan untuk 

menggarisbawahi penghibur dalam berita dan sumber yang digunakan. Ada 

beberapa jenis koherensi sebab akibat yang dipandang sebagai hasil atau alasan 

untuk rekomendasi yang berbeda, rasionalitas logis atau kalimat proposisional 

sebagai klarifikasi untuk kalimat yang berbeda dan mengenali kognisi yang dilihat 

secara kebalikan atau bahkan lawan dari sebuah kalimat yang berbeda. 

d.  Retoris 

Pada struktur ini lebih menekankan sebuah arti yang ditonjolkan media.34 

Penulis pakai cara berbicara agar citra terbentuk, memperluas keterlihatan dalam 

penggambaran berita tertentu serta dalam pemberitaanya diinginkan. Penekanan 

pada realitas cukup memberi bantuan pekerjaan unsur framing retoris.. Realitas  

menonjolkan sebagaimana memanfaatkan keputusan sebuah metafora, kata, grafis, 

 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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leksikon atau dilengkapi gambar atau ilustrasi yang berupa grafik. Leksikon 

merupakan pilihan kata yang menunjukkan sebuah data serta penting untuk 

ditampilkan. Metafora adalah pilihan kata, bisa juga kumpulan dari beberapa kata 

tidak dengan arti sebenarnya, sehingga diibaratkan dalam kalimat yang terikat 

bersamaan. 

3. Efek Frmaing 

Pembingkaian mengidentifikasikan dengan realitas yang digariskan dan 

diperkenalkan kepada orang banyak. Persoalan realitas dapat ditata dan 

digambarkan secara eksplisit oleh media. Kebenaran begitu mengejutkan, penuh 

dengan ukuran, ketika tersebar di berita, kenyataan bisa menjadi satu dimensi. Jika 

karena keberuntungan ada realitas dari perspektif tujuan, mungkin saja apa yang 

ditampilkan dan digariskan oleh media tidak sama dengan realitas sasaran.35  

pembingkaian mengidentifikasikan dengan arti dari dunia nyata. Bagaimana 

kesempatan mengerti, wawancara narasumber. Acara berita komparatif akan 

menyampaikan berita dan pada akhirnya komponen asli akan diterjemahkan secara 

mengejutkan. Salah satu dampak prinsip dari penjabaran adalah kenyataan sosial 

yang membingungkan, dimensional dan sporadis disajikan dalam data sebagai 

sesuatu yang mendasar, sistematis dan memuaskan. Garis besar memberikan 

instrumen tentang bagaimana acara dikoordinasikan dan digabungkan. 

Sebagian cara yang khususnya, Pertama yaitu menampilkan perspektif salah 

satu yang gelap diberbagai sudut pandang yang direkam sebagai hard copy sering 

 
35 Murray Edelman, “Contestable Categories And Public Opinion”, dalam Political 

Communication, vol.10, no. 3 (1993), hlm. 231 
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disebut-sebut sebagai core interest. Berita sengaja atau tidak ditujukan pada sudut 

tertentu. Selanjutnya, sudut yang berbeda tidak cukup menonjol untuk diperhatikan. 

Kedua, menampilkan sisi tertentu gagal mengingat sisi yang berlawanan yang 

membuat realitas yang sebenarnya tidak mendapat cukup penyertaan disebuah 

berita. Ketiga, mengankat karakter tertentu, menyembunyikan banyak karakter 

yang sudah sering terjadi. Dampaknya Cuma menyorot sebuah pertemuan 

menyebabkan penghibur penting dan signifikan lainnya dalam berita ditutup-tutupi. 

Framing diidentikkan dengan penilaian umum yang memunculkan 

pemahaman berbagai kalangan terhadap suatu isu. Analisis ini memberikan orang 

banyak sudut pandang tertentu seolah-olah itu adalah satu-satunya sudut pandang 

asli. Pembingkaian dapat membawa masyarakat luas pada sebuah ingatan tertentu. 

Perhatian semua orang berawal dari pemberitaan media yang beritakan.36 

 

F. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini temasuk kepada penelitian kualitatif deskriptif. 

Strategi eksplorasi subyektif adalah pemeriksaan yang tepat digunakan untuk 

menganalisis atau melihat item dalam pengaturan karakteristik tanpa kontrol dan 

tidak dilakukan pengujian teori.37 Bogdan Taylor mengatakan, eksplorasi subjektif 

adalah sistem pemeriksaan yang menghasilkan informasi ekspresif sebagai sebuah 

 
36 Eriyanto, Analisis Framing, (Bandung: LKiS, 2002), hlm. 165-177. 
37 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian Ar-

Ruzz Media, (Yogyakarta: 2016) hlm.24. 
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kata yang tertata dan diungkapkan seorang individu serta perilaku yang bisa 

dideteksi.38 

Dalam penelitian deskripsikan karakteristik pemberitaan berita tentang 

revolusi akhlak yang diusung FPI. Dalam pandangan sebuah media dapat dilakukan 

pendekatan dengan analisis sintaksis, skrip, tematik dan retoris. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang atau apa saja yang menjadi subjek 

penelitian.39 Adapun subjek dalam penelitian ini yakni media online detik.com 

selama bulan November 2020 yang memberitakan seruan revolusi akhlak yang 

diusung FPI. Terdapat empat belas berita tentang revolusi akhlak yang disajikan 

dalam kanal berita di detik.com. Berita dalam media online detik.com inilah yang 

menjadi subjek penelitian di dalam penelitian. 

b. Objek  penelitian 

Penelitian pada objek dapat dianggap sebagai suatu isu atau topik yang akan 

diteliti, objek penelitian bisa menjdai sebuah pembatas di penelitian. Konsentrasi 

dan objek pemeriksaan ini adalah tentang peristiwa dan realitas tentang revolusi 

akhlak yang diusung FPI, dalam  media online detik.com selama bulan November 

2020. 

 
38 Syamsir Hadi, Metodologi penelitian soaial , (Jakarta : UIN Press, 2006) hlm. 302. 
39 Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali 1986), hlm. 93. 
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3. Jenis Dan Sumber Data 

Mengenai pemakaian data, peneliti menggunakan berita sebagai data 

dokumenter yang disajikan media online terkait selama bulan November 2020 

tentang revolusi akhlak yang diusung oleh FPI. Data-data itu bersumber dari media 

online detik.com. Selain media online tersebut, data penunjang bisa berasal dari 

arsip, buku, dokumen dan beberapa data yang pengaksesanya mudah sehingga 

mendukung penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sebuah metode 

yang disebut teknik dokumentasi. Dalam strategi dokumentasi menggunakan teknik 

untuk mengumpulkan informasi subjektif yang dilihat atau diselidiki dari arsip yang 

pembuatanya adalah subjek, sendor atau orang lain.  Dokumentasi merupakan cara 

yang bisa dilakukan oleh spesialis subjektif agar bisa menggambarkan perspektif 

media melalui subjek yang disusun juga laporan berbeda disusun serta 

pembuatanya secara langsung dilakukan subjek rujukan.40 

Dokumen yang tersedia disusun secara sistematis berdasarkan kategori dan 

kriteria tertentu. Di dalam rencana penelitian, peneliti akan mengategorikan data 

berdasarkan beberapa hal yang spesifik. Perlu diketahui bahwa populasi data 

bersumber dari seluruh artiket yang termuat pada media terkait, sedangkan sampel 

diambil berdasarkan kriteria seperti tertera di bawah ini.   

 
40 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba 

Humanika), hlm. 143. 
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1. Data merupakan jenis tulisan artikel (baik artikel ilmiah maupun 

non-ilmiah).  

2. Durasi artikel terpilih adalah mulai 10 November 2020 sampai  

tanggal 30 November 2020.  

3. Artikel bertema atau mengangkat isu tentang Revolusi Akhlak. 

4. Secara spesifik, artikel dari website detik.com hanya diambil dari 

rubrik Aktual dan Publik. 

Berdasarkan kriteria di atas, peniliti menyortir data-data berita yang tersedia 

sehingga menghasilkan empat belas data dokumen terpilih yang kemudian 

merangkai data tersebut berdasarkan isu dan rumusan masalah penelitian. 

5. Analisis Data 

Peneliti menggunakan analisis framing model Zhngdang Pan Gerald M. 

Kosicki dalammelakukan analisis data.. framing merupakan upaya membuat pesan 

menonjol dengan mengatur data di atas yang lain.41 Menurut Pan Kosicki, ada dua 

asal usul garis besar yang saling terkait, khususnya ide psikologis dan ide 

sosiologis. Ide-ide psikologis mengidentifikasi dengan desain intelektual yang 

mempengaruhi pilihan tentang dunia nyata. Ide sosiologis diidentifikasi dengan 

interaksi batin individu secara intelektual menguraikan perspektif tentang 

bagaimana perkembangan sosial dunia nyata. 

Ada empat desain penting dalam pendekatan pemeriksaan garis besar 

Kontainer Kosicki, yaitu struktur linguistik khusus, naskah, topik, dan penjelasan. 

Keempat desain itu merupakan susunan garis luar sebuah media yang ditunjukkan. 

 
41 Eriyanto, Analisis Framing, (Bandung: LKiS, 2002), hlm. 291. 



 

32 
 

  



 

33 
 

Tabel 1. Perangkat Framing Menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

Sintaksis 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1.  Skema berita Headline, lead, latar informasi, 

kutipan, sumber, pernyataan, 

penutup 

Skrip 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

1.  Kelengkapan 

berita 

5W + 1H 

Tematik 

Cara wartawan 

menulis fakta 

1.  Detail 

2.  Koherensi 

3.  Bentuk kalimat 

4.  Kata ganti 

Paragraf, proposisi kalimat, 

hubungan antar kalimat 

Retoris 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

1.  Leksikon 

2.  Grafis 

3.  Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, grafik 

a. Sintaksis 

Perangkat ini memiliki unsur tertentu yaitu headline, lead, latar, informasi, 

dan kutipan sampai menjadi sebuah berita.42 Pertama headline, adalah salah satu 

hal yang memiliki tingkatan sangat menonjol dalam berita. Lead menunjukkan 

sebuah perspektif sebuah peristiwa yang disampaikan dalam berita. Sedangkan 

disini latar merupakan bagian yang dapat berpengaruh pada arti sebuah berita yang 

 
42 Ibid, hlm. 295 
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ditonjolkan oleh penulis berita. Latar berada di awal berita, sebelum wartawan 

memunculkan pendapat yang bermaksud memberikan pengaruh memberikan 

sebuah kesan tentang opini wartawan yang memiliki alasan. Demikianlah sebuah 

latar dapat menyokong seseorang dapat menawarkan pentingnya masalah dasar 

yang mempengaruhi pemaknaan yang disajikan dalam pemberitaan. Kutipan 

bertujuan mengumpulkan keseluruhan sehinga tidak berpihak dari penyusunan 

pemberitaan yang didapat sehingga memenuhi pilihan sumber yang ditampilkan. 

Pernyatan adalah fakta dan informasi yang diperoleh dari sumber secara langsung, 

umumnya dipisahkan dengan kutipan. Bagian terakhir adalah penutup, dalam 

sebuah laporan akhir memiliki situasi sebagai pemikiran kritis, sudut pandang 

penulis dapat dilihat melalui pusat kalimat akhir secara keseluruhan. 

b. Skrip 

Pada garis besar ini identik dengan puncak berita yang menyinggung 

5W+1H, yaitu what berisi soal peristiwa apa yang sedanag terjadi. Lalu who yang 

berisi seseorang yang diungkapkan melalui siapa. Pada titik when mengacu pada 

terjadinya peristiwa, where menjabarkan pengubahan pada waktu,. Why 

mengklarifikasi alasan kejadian menggunakan bukti dari perkataan. Lalu how 

adalah puncak informasi. Puncak 5w-1h digunakan dalam pengumuman yang 

menunjukkan hal itu penanda garis besar yang signifikan.43 Melalui unsur ini dapat 

terlihat jelas tentang bagaimana sebuah berita disusun dengan memberikan tekanan, 

disamarkan, dan dianggap penting. 

 
43  Ibid, hlm. 299 
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c. Tematik 

Dalam perangkat framing ini memuat detail informasi,, bentuk kalimat, 

koherensi dan kata ganti.44 Detail pada kalimat bisa diperlihatkan dari pemanfaatan 

kalimat dalam setiap bagian dan mempersepsikan bagaimana hubungan antar 

kalimat. Kenyamanan adalah keterhubungan antar bagian-bagian dalam isi yang 

dipisahkan oleh pemanfaatan komponen-komponen bahasa yang akan membingkai 

suatu pembicaraan sehingga memiliki hubungan yang menyeluruh. Ada berbagai 

jenis rasionalitas, untuk menjadi kesehatan kausal tertentu yang dilihat kemudian 

atau alasan untuk saran yang berbeda, biasanya dipisahkan oleh kombinasi 

"penyebab" atau "dengan alasan itu". Kedua, kejelasan informatif atau kalimat 

proposisi sebagai klarifikasi untuk kalimat yang berbeda, biasanya dipisahkan oleh 

kombinasi "dan" atau "maka, pada titik itu". Tiga rasionalitas yang berbeda 

dipandang sebagai kebalikan atau kebalikan dari kalimat yang berbeda, biasanya 

dipisahkan oleh kombinasi "melihat" atau "sementara". Selain itu, ada juga pronoun 

yang merupakan kata-kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan individu 

dalam kalimat untuk memperhalus bahasa dan membuat kalimat lebih berhasil. 

Penggunaan kata ganti menekankan penghibur dalam berita dan sumber yang 

digunakan dalam berita.. 

d. Retoris 

Penekanan pada sebuah fakta dalam struktur retoris dilihatkan dari pilihan 

kata, grafis, leksikon, metafora, penggambaran yang digunakan.45 Leksikon  adalah 

 
44 Ibid, hlm. 301 
45 Ibid, hlm.304 
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kata yang dipilih menunjukkan data yang berarti Anda perlu menunjukkan, 

hubungan antar kata. Metafora adalah pemilihan kata-kata atau kumpulan kata-kata 

yang tidak memiliki arti sebenarnya yang dibandingkan dengan sebuah kalimat 

yang disatukan, itu sangat baik dapat diuraikan sebagai peletakan kedua dari 

kepentingan pertama sebagai ucapan yang bergantung pada kemiripan dan korelasi. 

Konstruksi cara bertutur dimaknai sebagai realitas dan fakta yang terjadi. Terlepas 

dari kata-kata penjelas, itu sangat baik dapat dilihat melalui komponen realistis, 

bagan, gambar, tabel yang secara tegas mendukung pentingnya pesan berita. 

Penggunaan intens, miring, garis bawah dan font yang digunakan dibuat ukuran 

yang lebih besar dari lainya menunjukkan komponen realistis. Area unggulan 

menggarisbawahi kepada orang banyak pentingnya bagian tersebut. Komponen 

realistis memberikan dampak psikologis untuk mengendalikan pertimbangan dan 

minat secara serius sehingga data dianggap penting dan menarik. 

G. Sistematika pembahasan 

Untuk menjelaskan alur pemeriksaan dan mengacu pada alur percakapan, 

penyusunan laporan eksplorasi ini akan ditarik mulai dari satu bagian lalu ke bagian 

berikutnya. Hal ini dimanfaatkan sebagai salah satu sistematika percakapan yang 

esensial sehingga penjelajahan ini dapat dirasakan secara efektif oleh pembacanya. 

Berikutnya adalah tindakan dari pengkajian revolusi akhlak yang diangkat FPI 

dalam media online detik.com. 

Bab I, pendahuluan. Pada bagian ini, peneliti akan menyusun serangkaian 

perdebatan untuk menggarisbawahi pentingnya mendapatkan topik dan 

menentukan sebuah judul yang diambil. Setelah didesak dalam pembuatan judul, 
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pencipta melanjutkan yayasan dan meneliti sedikit tentang masalah fenomena yang 

dipilih sebagai objek eksplorasi. Bagian ini juga akan menjelaskan secara eksplisit 

rencana isu apa yang dijadikan sebagai tolak ukur atau instrumen untuk penelitian 

dan pembahasan dalam berita.  

Selain persoalan di atas, Bab 1, disini akan berisi sebuah batasan maasalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, sebuah tinjauan pustaka, juga kerangka teori, 

metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini merupakan sebuah 

gerbang yang mengawali sebuah penjelajahan pada pembaca tentang pemberitaan 

revolusi akhlak yang diangkat fpi melalui media online detik.com. masalah teknis 

dan keseluruhan informasi akan dijelaskan dengan menyeluruh pada bab ini.  

Pada Bab II ini point pembahasannya akan masuk pada sebuah 

penggambaran menyeluruh objek kajian.. Pada kasus ini, maka bab II akan berisi 

profil media terkait. Beberapa poinnya antara lain: sejarah, prestasi, struktur 

organisasi, visi-misi, nilai-nilai perusahaan, situs-situs detik.com, manajemen 

redaksi, pembahasan tentang fpi dan revolusi akhlak, dan sekilas pemberitaan 

tentang revlusi akhlak pada media detik.com. 

Bab III merupakan inti dari pembahasan dari penelitian ini, tentang 

bagaimana susunan berita dan analisis framing pemberitaan detik.com yang 

dihasilkan, meliputi daftar berita dan deskripsi analisis berita revolusi akhlak yang 

diusung FPI dalam media online detik.com pada November 2020.  

Sebagai penutup laporan penelitian, BAB IV merupakan sebuah kesimpulan 

dari penelitian dan sebuah jawaban atas rumusan masalah yang telah disuguhkan 
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peneliti. Saran juga termasuk pada bab ini sabagai kritik yang membangun untuk 

seluruh pihak yang memiliki persamaan dengan tema skripsi ini. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Proses panjang analisis terhadap empat belas berita tentang seruan revolusi 

akhlak yang digaungkan FPI telah selesai dilakukan peneliti. Penggunaan teknik 

analisis dalam framing media model Zhongdang dan Kocicki telah selesai. 

Konsekuensi dari eksplorasi diperoleh dan ditanggapi atas pertanyaan yang 

disampaikan melalui perincian masalah menuju awal percakapan. Selanjutnya, di 

bagian ini, akhir dari penelitian ini akan disampaikan dengan ringkas dalam 

kesimpulan ini. 

A. Kesimpulan 

Tujuan utama peneliti merupakan mengetahui tentang bagaimana media ini 

(detik.com) membingkai peristiwa juga fakta tentang seruan revolusi akhlak yang 

diangkat FPI pada November 2020. Guna menjawab pertanyaan tersebut, peneliti 

pun memutuskan membedah berita-berita tersebut dengan teknik analisis dalam 

framing media model Zhongdang dan Kocicki. 

Selama bulan November 2020 detik.com secara intensif memberitakan 

kasus yang melibatkan seruan revolusi akhlak yang digagas oleh FPI. Pada 

pemberitaannya, media online detik.com memiliki perbedaan yang cukup menonjol 

saat mengunggah berita yang disampaikan melewati sebuah pilihan realitas yang 

disuguhkan. Pandangannya dan gaya penulisanya juga miliki karakter yang 

berbeda-beda mungkin juga karena filosofi dan pengembangan dalam media 

tersebut. Melihat penelitian teknik analisis dalam framing media model Zhongdang 
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dan Kocicki dalam semua konten berita detik.com, para analis menemukan akhir 

tentang bagaimana faming itu bekerja oleh detik.com. 

Detik.com dalam pemberitaanya mengenai seruan revolusi akhlak 

memberikan pandangan yang cukup beragam baik pro maupun kontra dari para 

pejabat pemerintahan yang terdapat dalam ke-14 pemberitaan disitus detik.com 

selama November 2020. Dalam pemberitaanya seruan ini sudah melibatkan 

beberapa menteri, tokoh masyarakat, dan bahkan melibatkan TNI dan Polri dalam 

pencopotan baliho seruan revolusi akhlak. Secara garis besar detik.com sangat 

keras dalam menyajikan berita terkait seruan yang digagas FPI ini, terlihat dari 

bagaimana pemilihan narasumber-narasumber yang kontra terhadap gagasan 

tersebut. Sehingga pembingkaian berita seruan revolusi akhlak di detik.com lebih 

diidentikkan dengan komponen apa, khususnya apa yang dipertanggungjawabkan 

dan komponen siapa, siapa sumber berita yang hanya mengeluarkan konsekuensi 

pertemuan tanpa memberikan penilaian dari kolumnis, namun masih ada kalimat 

aksentuasi untuk menguatkan kesimpulan dan perspektif tentang memilih pihak 

yang diwawancarai.  

Meski wartawan tidak membuat opini namun dari banyaknya berita yang 

dihadirkan oleh detik.com merupakan sebuah kritikan pedas dari orang-orang yang 

pro terhadap pemerintah. Hal ini diperlihatkan dari analisis skrip dengan unsur who 

dimana dihadirkannya sosok yang kuat dari pemerintahan, yang ditulis dalam berita 

“Pangdam Jaya: Ada 338 Baliho FPI Yang Diturunkan”. Dalam berita ini 

dihadirkan aparat negara yang mencopot baliho FPI yaitu Dudung Abdurachman 

seorang Panglima Kodam Jaya yang ditampilkan dalam analisis retoris melalui 
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unsur gambar yang dipilih. Keadaan ini memberikan kesan perang pada 

pemerintahan dengan menghadirkan baliho yang bertuliskan seruan revolusi 

akhlak. Sehingga dengan inisiatifnya Dudung selaku Panglima Kodam Jaya 

mencopotnya. Adapun juga berita-berita yang memojokkan FPI dengan 

menghadirkan beberapa foto keramaian yang terjadi di bandara dalam penyambutan 

Imam Besar mereka, sedangkan pemerintah sedang berupaya untuk melawan virus 

covid-19 dengan tidak melakukan kerumunan ini diperlihatkan detik dari analisis 

tematik yang berupa koherensi penjelas. Hal ini di angkat detik.com dalam 

pemberitaanya yang berjudul “HRS Jelaskan Soal Revolusi Akhlak: Revolusi 

Mental Digunakan Gembong Komunis!”. Nada dalam pengambilan judul pun 

memiliki unsur negatif yang berupa tuduhan pada penggagas Revolusi Mental 

adalah seorang komunis yang dipertegas dengan tanda seru (!) ini terlihat dari unsur 

sintaksis berupa headline.  

Pemberitaan pada detik.com memiliki keberpihakan yang kuat pada 

pemerintah, sebagai situs online terbesar di indonesia detik.com cukup piawai 

dalam menyajikan beritanya. Maka dari berita itu detik.com dapat membuat 

perharian lebih pada masyarakat luas. Selama bulan November 2020 detik.com 

dalam memberitakan kasus pergesekan antara pemerintahan dan Habib Rizieq 

memandang kasus tersebut kedalam ranah politik dengan memfokuskan pada 

sistem pemerintahan sekarang dan upaya Rizieq dengan sistem kekhalifaanya. 

B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, ada beberapa gagasan, 

khususnya: 
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Bagi detik.com, dalam menyampaikan berita harus berpegang teguh pada 

pedoman redaksi dan Kode Etik Redaksi, sehingga pengungkapannya akan tetap 

disesuaikan, bebas dan tetap dengan kenyataan. Maka pemberitaan tetap objektif 

agar jadi sebuah media yang tidak berpihak (independen). 

Wartawan diharapkan untuk memberikan data yang layak dan diteruskan ke 

masyarakat umum. Agar supaya tidak  tumpang tindih dalam data berita yang satu 

dengan lainya. 

Pengguna dan masyarakat umum harus kritis dalam dapatkan berita/data 

yang disuguhkan berbagai macam media. Supaya bisa menyaring/ memilih berita 

mana yang baik dan buruk dengan tidak menaruh kepercayaan lebih pada satu 

media yang menyuguhkan berita saja. Meski demikian, berita tersebut harus 

diperiksa kebenarannya sebelum diteruskan ke orang lain. 
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