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ABSTRAK 

Kibtatun Amalia Putri 18102010025 Skripsi: “Pemberitaan Jokowi Terkait Isu 

Jabatan 3 Periode di Media Online Republika.co.id dan Kompas.com”. Program Studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Wacana jabatan 3 periode merupakan isu yang cukup menjadi sorotan, karena 

hal ini bersangkutan dengan pemimpin negara dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Tahun 2022 ini, isu jabatan 3 periode muncul kembali dan dikaitkan dengan presiden 

Jokowi. Banyak pemberitaan yang muncul ketika isu ini muncul kembali. Oleh 

karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana framing yang 

dilakukan oleh Republika.co.id dan Kompas.com dalam memberitakan Jokowi terkait 

isu jabatan 3 periode. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif 

dengan menggunakan model analisis Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. 

Sedangkan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan, framing yang dilakukan oleh 

Republika.co.id lebih cenderung memberikan kesan tidak tegas atas pernyataan yang 

diberikan Jokowi terhadap isu jabatan 3 periode. Sementara framing di Kompas.com 

memiliki dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, media ini mengesankan sikap 

tidak tegas Jokowi atas isu jabatan 3 periode, sedangkan sudut pandang  kedua, media 

ini mendukung pernyataan yang diberikan Jokowi terkait isu jabatan 3 periode. 

Kata Kunci: Framing, Media Online, Jokowi, Jabatan 3 periode. 
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ABSTRACT 

Kibtatun Amalia Putri 18102010025 Thesis: “Jokowi‟s News Related to The 

Issue of Office 3 Periods of Online Media Republika.co.id and Kompas.com”. 

Islamic Communication and Broadcasting Study Program, Faculty of Da‟wah and 

Communication, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. 

The discourse of the 3-term office is an issue that is quite in the spotlight, 

because this is related to state leaders and the 1945 Constitution. In 2022, the issue of 

the 3-period office has reappeared and is associated with President Jokowi. A lot of 

news that appeared when this issue reappeared. Therefore this research was 

conducted to find out how the framing was carried out by Republika.co.id and 

Kompas.com in reporting on Jokowi regarding the issue of the 3-term office. The 

research mhetod used is descriptive qualitative using the Zhongdang Pan & Gerald 

M. Kosicki analysis model. While collecting data in study using documentation 

techniques. 

The results of this study indicate that the framing carried out by 

Republika.co.id is more likely to give an indecisive impression of Jokowi‟s statement 

regarding the 3-period office issue. While framing on Kompas.com has two points of 

view. From the first point of view, this media gives the impression of Jokowi‟s 

indecisive stance on the issue of 3 terms of office, while from the second point of 

view, this media supports Jokowi‟s statement regarding the issue of 3 terms of office. 

Keywords: Framing, Online Media, Jokowi, Position 3 Periode. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Presiden merupakan sebutan dari seseorang yang menjabat sebagai 

pemimpin negara. Sebagai pemimpin negara, presiden ini menjadi identitas 

negara di mata dunia. Menjadi seorang pemimpin tentu mempunyai tugas 

yang banyak, beberapa tugas presiden tersebut di antaranya, sebagai kepala 

negara, kepala eksekutif serta kepala pemerintahan, diplomasi utama, 

legislator utama serta sebagai panglima tertingi TNI (Tentara Nasional 

Indonesia).2 Tugas-tugas yang dijalankan presiden akan dibantu oleh wakil 

presiden dan para menteri yang telah dipilih dan diresmikan olehnya. 

Sebagai pemimpin negara, presiden ini mempunyai aturan terkait 

jangka waktu dalam memegang jabatan sebagai presiden. Hal tersebut telah 

dituliskan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 7 yang 

berbunyi: 

 
2 Fajlurrahman Jurdi, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm, 247. 
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“Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, 

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 

satu kali jabatan”.3  

Berdasarkan isi pasal 7 di atas dapat disimpulkan bahwa presiden 

dapat menjabat sebanyak dua periode, yaitu selama 10 tahun. Memegang 

jabatan sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan, menjadikan 

kekuasaan presiden semakin besar. Oleh karena itu, adanya pembatasan masa 

jabatan presiden ini tentu memiliki beberapa alasan, salah satunya untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Hingga pada 

akhirnya tidak ada lagi  pemerintahan yang bersifat otoritarianisme.4  

Menjadi seorang pemimpin berarti menjaga atas amanah yang telah 

diberikan kepadanya dan bertanggung jawab menjalankan dengan sebaik-

baiknya. Tanggung jawab yang diberikan kepada seorang pemimpin nantinya 

akan dimintai pertanggung jawaban, untuk itu pemimpin perlu memiliki sifat 

dan akhlak yang baik. Dalam Islam sendiri, pemimpin yang diinginkan yakni 

pemimpin yang mempunyai karakter dan akhlak yang baik. Pemimpin Islam 

yang dapat dicontoh yakni Nabi Muhammad SAW serta para Khulafaur 

Rasyiddin.5  

 
3 Ika Wikasari, Amandemen UUD 1945, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2013), hlm 10. 
4 Juang Intan Pratiwi, dkk, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Indonesia”, Jurnal 

Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, vol  3: 1, (2021), hlm 22. 
5 Siti Fatimah Siregar, dkk, “Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

of Education, Humaniora and Social Sciences, vol 1: 2, (Desember, 2018), hlm 113. 
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Terdapat ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang sifat seorang 

pemimpin, yaitu;  

َّبِعِ اْلَهٰوى فَيُِضلَّكَ يٰ   دَاٗودُ اِنَّا َجعَْلٰنَك َخِلْيفَةً فِى اْالَْرِض فَاْحُكْم بَْيَن النَّاِس بِاْلَحّقِ َوَال تَت

ِۗ اِنَّ الَِّذْيَن يَِضلُّْوَن َعنْ   ّٰ ِ لَُهْم َعذَاٌب َشِدْيدٌۢ بَِما نَُسْوا يَْوَم اْلِحَسابِ َعْن َسبِْيِل  ّٰ   6. َسبِْيِل 

Artinya: “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan 

khalifah (penguasa) di bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara 

manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena 

akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orrang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka 

melupakan perhitungan”. (Q.S Shad: 26). 

Kemudian didalam hadis juga disebutkan tentang kepemimpinan yang 

telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis Ibnu Umar 

Radhiyallahu’anhuma, diriwayatkan dari Nabi Salallahualaihiwasalam. 

Sesungguhnya beliau bersabda: 

“Kamu semua adalah pemimpin dan akan dimintai 

pertanggungjawabannya. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap 

rakyatnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan wajib bertanggung 

jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemimpin rumah tangga 

dari suami dan anak-anaknya dan wajib bertanggung jawab terhadap 

mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan wajib 

 
6 Al-Qur’an, 38: 26. Semua terjemahan Al-Qur’an dalam skripsi diambil dari website 

Kementerian Agama, https://quran.kemenag.go.id/surah/38/26, diakses 21 Desember 2022. 
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bertanggung jawab atas harta yang ia jaga. Ingatlah, kamu semua pemimpin 

dan akan bertanggungjawab terhadap kepemimpinan tersebut”.7 

Di Indonesia, isu terkait pemimpin menjadi topik utama dan sering 

menjadi perbincangan publik. Baru-baru ini muncul kembali isu jabatan 3 

periode, yang mana sebelumnya isu ini pernah ada, yakni pada masa 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga pemerintahan 

Jokowi saat ini.8 Isu seperti ini kembali ramai di media ketika akan diadakan 

kembali pemilihan presiden. Isu seperti ini bergerak cepat di tengah khalayak 

sehingga bisa menimbulkan berbagai pro dan kontra. Berbagai media pun 

gencar memberitakan isu tersebut, karena isu seperti ini cukup menyita 

perhatian publik. Media yang turut serta memberitakan hal ini di antaranya 

Republika.co.id dan Kompas.com. Dalam kedua media tersebut banyak 

ditemukan berita mengenai Jokowi terkait isu jabatan 3 periode.  

Media Republika.co.id merupakan media nasional yang menjadi 

media online pertama yang sekaligus menjadi media online tertua di 

Indonesia.9 Dilansir dari Simmiliarweb.com, media tertua ini berada di 

 
7 Siti Fatimah Siregar, “Karakter dan Akhlak Pemimpin dalam Perspektif Islam”, hlm. 113. 
8 Kompas.com, “Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul Sejak Era SBY Hingga 

Jokowi”, https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/03/15/13440581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-
periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi, diakses 07 Juli 2022. 

9 Republika.co.id, “Situs Berita Online Pertama di Indonesia”, 
https://www.republika.co.id/berita/p1xonk453/situs-berita-online-pertama-di-indonesia, diakses 08 Juli 
2022.  
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peringkat 23 dalam kategori penerbit berita dan media.10 Peringkat dari media 

ini mengalami penurunan semenjak tiga bulan terakhir. Berbanding terbalik 

dengan Republika.co.id, media Kompas.com menjadi media nasional yang 

menempati posisi kedua dalam kategori penerbit berita dan media.11 Dalam  

laporan Digital News Report 2022, Kompas.com juga tercatat sebagai media 

peringkat kedua sebagai media online yang paling banyak dikonsumsi oleh 

warga Indonesia.12 Dengan kelebihan yang dimiliki, membuat penulis tertarik 

untuk meneliti mengenai framing Jokowi terkait isu jabatan 3 periode di 

kedua media tersebut.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana framing pemberitaan media 

Republika.co.id dan Kompas.com terhadap Jokowi terkait isu jabatan 3 

periode? 

 

 

 
10 Simmiliarweb.com, “Challenge Validation”, 

https://www.simmiliarweb.com/website//republika.co.id/#overview,  di akses 21 Desember 2022. 
11 Simmiliarweb.com, “Challenge Validation”, 

https://www.simmiliarweb.com/website//kompas.com/#overview, di akses 21 Desember 2022. 
12 Databoks.katadata.co.id, “Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia”, 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/ini-media-online-paling-banyak-dikonsumsi-
warga-
indonesia#:~:text=Detikcom%20menjadi%20media%20daring%20dengan,Kompas%20online%20yan
g%20sebesar%2048%25, diakses 08 juli 2022. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana framing yang dilakukan 

oleh media Republika.co.id dan Kompas.com terhadap Jokowi terkait 

isu jabatan 3 periode. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat  Teoritis dari penelitian ini adalah untuk 

menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai 

pembingkaian berita Jokowi terkait isu jabatan 3 periode pada  

portal berita online Republika.co.id dan Kompas.com dengan 

menggunakan teknik analisis framing.  

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan gambaran 

tentang bagaimana media itu membingkai sebuah realitas yang ada. 

Dengan demikian diharapakan penelitian ini bisa menjadi saran dan 

juga tambahan bagi pihak yang terkait. 
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D. Kajian Pustaka 

Berikut adalah penelitian terdahulu yang masih relevan dengan 

penelitian penulis serta sebagai acuan dalam menggunakan analisis framing. 

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Esti Sri Handayani dan Ahmad 

Junaidi, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Tarumanegara dengan 

judul “Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden 2019 di Media Siber dan 

Penerapan Elemen Jurnalisme (Analisis Framing Pada Okezone.com dan 

Suara.com)”. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana realita 

itu dibingkai menjadi sebuah berita serta penerapan elemen jurnalisme dalam 

berita tersebut. Pendekatan penelitiannya deskriptif kualitatif dan 

menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan & Gerald 

Kosicki. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, studi kepustakan, pencarian data secara daring dan didukung 

dengan wawancara informan. Hasil penelitian menunjukkan keberpihakan 

media pada kedua kubu. Media Okezone.com secara jelas berada di pihak 

kubu pertahanan (Jokowi), sedangkan media Suara.com berpihak pada kubu 

Prabowo.13 

Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada dua hal yaitu fokus 

penelitian dan media yang digunakan. Penelitian sebelumnya berfokus pada 

 
13 Esti Sri Handayani dan Ahmad junaidi, “Pemberitaan Kampanye Pemilihan Presiden 2019 

di Media Siber dan Penerapan Elemen Jurnalisme (Analisis Framing pada Okezone.com dan 
Suara.com), Koneski, vol.2: 2 (Desember,  2018), hlm. 323-326. 
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pemberitaan kampanye pilpres 2019 dengan menggunakan media 

Okezone.com dan Suara.com. Sedangkan penelitian ini berfokus pada 

pemberitaan Jokowi terkait isu 3 periode di media Republika.co.id dan 

Kompas.com. Sementara persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

sama-sama menggunakan media online sebagai subjek penelitian serta 

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

Kedua, Jurnal dengan judul “Analisis Framing Model Pan dan Kosicki 

Terhadap Pemberitaan Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo di Tahun 

2024 Pada Media Online Sindonews.com Serta Tribunnews.com.” yang telah 

dilakukan oleh Bahja Bastulbar dan Hendra Setiawan yang merupakan 

mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan analisis framing Zhongdang Pan dan Kosicki. Fokus dari 

penelitian ini ada subjek dan objek. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa berita yang telah diterbitkan oleh Sindonews.com dan 

Tribunnews.com mengandung unsur piramida terbalik.14 

Kesamaan yang dimiliki terletak pada framing yang digunakan, yaitu 

model Zhongdang Pan dan Kosicki. Sementara perbedaannya terletak pada 

 
14 Bahja Bastulbar dan Hendra Setiawan, “Analisis Framing Model Pan dan Kosicki Terhadap 

Pemberitaan Golkar Siap Tampung Ganjar Pranowo di Tahun 2024 Pada Media Online 
Sindonews.com serta Tribunnews.com”, Jurnal Pendidikan Tambusai, vol.5: 3 (2021), hlm. 9913-
9916. 
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fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus pada berita partai Golkar 

yang siap menampung Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden tahun 2024, 

sedangkan penelitian dari penulis berfokus pada berita Jokowi terkait isu 

jabatan 3 periode. Perbedaan yang lain terdapat pada media yang digunakan. 

Penelitian sebelumnya menggunakan media online Sindonews.com dan 

Tribunnews.com, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan media 

online Republika.co.id dan Kompas.com.  

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Hasrat Efendi Samosir, Anang Anas 

Azhar dan Fuad Akbar, dari UIN Sumatera Utara, dengan judul “Analisis 

Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di Media Online 

Republika.co.id dan Detik.com”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

bagaimana media online Republika.co.id dan Detik.com membingkai berita 

vonis hakim terhadap Meiliana terhadap kasus penistaan agama di Kota 

Tanjung Balai. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, media Republika.co.id 

mengajak publik untuk tetap tenang dan  kondusif setelah putusan kasus 

Meiliana. Sementara dari media Detik.com lebih cenderung membuat 

pemberitaan yang menimbulkan prokontra baru15. Adapun kesamamaan 

dengan penelitian penulis terdapat pada model analisis dan salah satu media 

 
15 Hasrat Efendi Samosir, dkk, “Analisis Framing Berita Vonis Kasus Penistaan Agama di 

Media Online Republika.co.id dan Detik.com”, Al-Balagh, Jurnal Komunikasi Islam, vol, 2:2 (2018), 
hlm, 231. 



10 
 

 

yang digunakan. Model framing yang digunakan adalah model Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus 

penelitian. 

Keempat, jurnal dengan judul “Pembingkaian Berita Isu Pelemahan 

Rupiah Menjelang Pemilihan Presiden 2019 Pada Media Online”, yang telah  

ditulis oleh Marcella Apriani dari Universitas Telkom Bandung. Tujuannya 

untuk mengetahui bagaimana pembingkaian berita yang dilakukan oleh media 

online, karena setiap media memiliki cara tersendiri dalam memberikan 

pandangan kepada pembaca. Metode penelitian yang digunakan yakni 

kualitatif deskriptif dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan 

Kosicki.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari struktur sintaksis, tiga 

media memfokuskan pembahasan berita tentang melemahnya rupiah, 

sedangkan satu media mengaitkan berita tersebut dengan politik. Struktur 

skrip, semua memiliki kelengkapan berita. Struktur tematik keempat media 

memberitakan fakta dengan fokus yang berbeda-beda, sedangkan dari struktur 

retoris, media kompas.com menggunakan kata yang ekstrem, yang 

menunjukkan bahwa media ini ingin memanaskan isu rupiah yang dikaitkan 

dengan politik.16 

 
16 Marcella Apriani, “Pembingkaian Berita Isu Pelemahan Rupiah Menjelang Pemilihan 

Presiden 2019 pada Media Online”, Jurnal Tabligh, vol 20: 1(Juni, 2019), hlm. 166. 
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Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya 

terdapat pada model framing yang digunakan, yaitu framing model 

Zhongdang Pan dan Kosicki. Letak perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian yang sebelumnya terdapat pada fokus penelitian serta media yang 

digunakan. 

Kelima, Jurnal dari Universitas Nasional Jakarta tahun 2021, yang 

ditulis oleh Elina Novianti Pratiwi dan Yayu Sriwartini dengan judul 

“Pemberitaan Pembubaran Organisasi Front Pembela Islam (Framing 

Mediaindonesia.com dan Kompas.com)”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pembingkaian berita terkait pembubaran organisasi massa Front 

Pembela Islam di Mediaindonesia.com dan Kompas.com. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode analisis framing 

model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Mediaindonesia.com 

mendukung pemerintah atas pembubaran organisasi FPI. Hal ini dikuatkan 

dengan narasumber dari pemerintahan serta kutipan-kutipan yang mendukung 

pemerintah. Sementara di media Kompas.com lebih kontra dengan keputusan 
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pemerintah, dengan pengambilan narasumber dari masyarakat serta yang 

mendukung masyarakat.17  

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terdapat 

pada model analisis framing yang digunakan serta salah satu media yang 

digunakan, yaitu media online Kompas.com. Sedangkan perbedaannya pada 

fokus penelitian. 

E. Kerangka Teori 

1. Konstruksi Sosial  

Istilah konstruksi sosial diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan 

Luckman melalui buku yang berjudul “The social construction of reality, 

a treatise in the sociological of knowledge”. Proses sosial ini digambarkan 

melalui interaksi serta tindakan, di mana setiap individu memiliki 

kebebasan untuk saling berinteraksi dengan individu lainnya. Sehingga 

secara terus menerus akan menciptakan realitas yang dialami.18 

Teori dari Berger dan Luckman tersebut berpusat pada proses 

simultan yang secara alami terjadi melalui percakapan dalam kehidupan 

sehari-hari pada suatu kelompok, baik primer maupun sekunder. Proses 

 
17 Elina Novianti Pratiwi dan Yayu Sriwartini, “Pemberitaan Pembubaran Organisasi Front 

Pembela Islam (Framing mediaindonesia.com dan kompas.com)”, Populis: Jurnal Sosial dan 
Humaniora, vol 6:1 (2021), hlm 1-2.  

18 Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi 
Komunikasi di Masyarakat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 206.  
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simultan itu dapat terbentuk melalui tiga hal, yaitu eksternalisasi, 

objektivasi dan internalisasi.19 Proses konstruksi sosial sendiri mempunyai 

hubungan erat dengan media massa, karena media memiliki peran penting 

dalam membuat bingkai suatu realita. Untuk melahirkan konstruksi sosial 

media masa, perlu melalui beberapa tahap, yakni: 

a. Tahap menyiapkan materi konstruksi. Ditahap ini, isu-isu penting 

menjadi fokus utama dari media, terutama mengenai kedudukan, harta 

serta perempuan. 

b. Tahap sebaran konstruksi. Sebaran yang dilakukan melalui strategi 

yang telah dibuat oleh media massa. 

c. Tahap pembentukan konstruksi. Pada tahap ini terdapat dua macam 

pembentukan konstruksi, yaitu pembentukan konstruksi realitas dan 

pembentukan konstruksi citra. 

d. Tahap konfirmasi. Ditahap ini, media, pembaca, penonton dan 

pendengar memberikan pendapat serta tanggungjawab atas pilihannya 

yang telah terlibat dalam pembentukan konstruksi.20 

2. Komunikasi Massa  

Komunikasi massa merupakan pesan yang yang disampaikan 

kepada banyak orang melalui media massa. Maka yang menjadi kunci dari 

 
19 Ibid. 
20 Ibid, hlm, 207-216.  
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komunikasi massa ini adalah penggunaan media massa. Jika komunikasi 

yang dilakukan kepada banyak orang tidak menggunakan media massa, 

maka tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi massa.21 

Sebagai komunikasi kepada banyak orang, komunikasi ini 

mempunyai beberapa fungsi, yang pertama yakni pengawasan. 

Pengawasan ini memiliki dua macam, yaitu pengawasan peringatan dan 

pengawasan instrumental. Pengawasan peringatan berfungsi untuk 

memberikan peringatan mengenai bahaya yang akan terjadi. Sementara 

pengawasan instrumental berfungsi untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat yang dapat membantu kehidupannya. Kedua, penafsiran. 

Dengan fungsi ini, media bukan hanya mengumpulkan data serta fakta, 

tetapi juga menafsirkannya pada peristiwa-peristiwa penting.  

Selanjutnya fungsi yang ketiga, pertalian. Fungsi pertalian ini 

membuat media massa bisa menggabungkan masyarakat yang berbeda-

beda menurut kebutuhan dan minat yang sama. Keempat, penyebaran 

nilai-nilai. Penyebaran nilai ini bisa juga di katakan sosialisasi. Sosialisasi 

ini merujuk pada cara, di mana setiap individu bisa mengambil perilaku 

dan nilai kelompok. Kelima, hiburan. Media ini menjadi sarana untuk 

 
21 Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, 

(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004), hlm 3. 
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mengisi kegiatan ketika senggang, mengurangi ketegangan pikiran 

khalayak sehingga bisa menjadi santai kembali.22 

Setelah terjadinya komunikasi massa, selanjutnya akan 

menimbulkan beberapa efek. Efek tersebut terususun dalam tiga proses, 

pertama, efek dari media massa, terkait dengan media atau pesan yang 

disampaikan. Kedua, jenis perubahan yang dialami khalayak, baik sikap, 

perasaan atau perilaku. Ketiga, meninjau khalayak yang dikenai efek dari 

komunikasi massa.23 

3. Media Online 

Media online adalah karya jurnalistik online atau cyber journalism 

yang diartikan sebagai cara penyajian peristiwa yang di produksi dan 

kemudian dipublikasikan melalui internet. Media online ini disebut juga 

sebagai media siber (cybermedia), media internet, (internet media), media 

baru (new media),  dan dapat juga diartikan sebagai media yang tersajikan 

secara online di situs web internet. Dapat juga dikatakan media ini sebagi 

media generasi ke tiga setelah media cetak (koran, majalah, buku, dll) dan 

media elektronik (radio, televisi, film).24 Sebagai media generasi ketiga 

media ini mempunyai beberapa keunggulan yang memberikan keuntungan 

bagi para penggunanya, antara lain: 

 
22 Ibid, hlm 15-19.  
23 Ibid, hlm 49. 
24 Asep Saymsul M. Romli, Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online, (Bandung: 

Nuansa Cendekia, 2015), hlm,. 34. 
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a. Informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk (teks, audio, video, 

grafis). 

b. Informasi yang disajikan selalu aktual, karena kecepatan dan 

kemudahan dalam penyajian. 

c. Cepat dan update. Ketika sudah diunggah langsung dapat dinikmati 

oleh semua orang dan pembaruan informasi bisa dilakukan dengan 

cepat. 

d. Halaman pada website dapat memuat naskah yang panjang. 

e. Publikasi dan edit naskah bisa dilakukan kapan dan di mana saja. 

Selain itu juga jadwal penerbitan informasi bisa dilakukan setiap saat. 

f. Dapat menjangkau seluruh dunia selama dapat mengakses internet. 

Selain itu juga antara redaksi dengan pembaca tau sesama pembaca 

dapat berinteraksi melalui kolom komentar. 

g. Informasi langsung tersimpan dan dapat di temukan lewat link artikel 

atau melalui fasilitas “cari”. 

h. Bisa terhubung dengan sumber lain yang masih berkaitan dengan 

informasi yang disajikan.25 

Segala informasi yang disajikan dalam media online sudah 

memuat unsur 5W+1H yang terdiri dari: 

 
25 Ibid, hlm. 38. 
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a. What (apa). Unsur ini berisikan tema atau hal apa yang akan dibahas 

dalam suatu berita. 

b. Who (siapa). Pada unsur ini memuat keterangan siapa saja yang 

terlibat dalam peristiwa. 

c. Where (di mana). Unsur ini digunakan untuk memberitahukan tempat 

peristiwa itu terjadi. 

d. When (kapan). Dalam unsur ini berisi waktu suatu peristiwa terjadi. 

e. Why (kenapa). Unsur ini memuat latar belakang terjadinya suatu 

peristiwa. 

f. How (bagaimana). Dalam unsur ini menjelaskan proses kejadian 

peristiwa.26 

4. Analisis Framing 

Framing merupakan usaha untuk mengetahui bagaimana cara 

pandang seorang wartawan ketika memilih isu dan menulis berita. 

Sehingga akhirnya akan menentukan bagian mana yang akan diambil, 

ditonjolkan atau dihilangkan. Pada akhirnya berita yang dihasilkan akan 

bersifat manipulasi dan keberadaan subjek-subjek diambarkan sebagai 

sesuatu yang objektif atau alami.27  

 
26 Inung Cahya S., Menulis Berita di Media Massa, (Yogyakarta: Citra Aji Pratama, 2018), 

hlm 17-18. 
27 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, (Yogyakarta: LKIS, 

2002),  hlm. 79. 
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Terdapat dua aspek penting dalam framing. Pertama, menentukan 

fakta. Pemilihan fakta ini didasarkan pada asumsi. Artinya, peristiwa itu 

tidak mungkin dilihat tanpa adanya sudut pandang dari seorang wartawan. 

Akhirnya dalam pemilihan fakta ini akan menimbulkan dua kemungkinan, 

yakni ada yang dipilih dan ada yang dibuang. Kedua,  menuliskan fakta. 

Pada proses ini berkaitan dengan bagaimana penyajian fakta pada 

khalayak melalui kata, kalimat dan dengan bantuan gambar/foto.28 

Pada akhirnya framing ini akan menimbulkan beberapa efek. 

Menurut Eriyanto terdapat empat efek dari framing, antara lain: 

a. Mendefinisikan realitas tertentu dan melupakan definisi lain atas 

realitas. 

b. Menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan efek yang lain. Pada 

umumnya framing ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari 

realitas. Hal ini akhirnya mengakibatkan aspek yang lain tidak 

mendapatkan perhatian yang sama.  

c. Menampilkan sisi tertentu dan menghilangkan sisi yang lain. 

Menampilkan sisi tertentu ini menyebabkan sisi yang lain terlupakan. 

Sehingga sisi yang memiliki arti penting tidak masuk ke dalan bagian 

berita. 

 
28 Ibid, hlm. 81. 
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d. Menampilkan fakta tertentu dan menyembunyikan fakta yang lain. 

Seringkali berita memfokuskan pemberitaanya pada fakta tertentu. Hal 

ini menyebabkan efek yang langsung terlihat adalah memfokuskan 

pada satu fakta, sehingga menyebabkan fakta yang kemungkinan 

penting dan relevan akan tersembunyi dalam suatu pemberitaan.29 

Analisis framing memiliki beberapa model, namun model yang 

paling terkenal dan sering dipakai adalah model Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki. Framing model ini dibagi ke dalam empat struktur, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Struktur Sintaksis. Struktur ini berhubungan dengan cara wartawan 

menyusun suatu peristiwa, pernyataan, opini atau kutipan ke dalam 

karangan umum suatu berita. Hal ini dapat dilihat melalui bagan 

berita, yakni melingkupi lead, headline, latar, kutipan langsung, dan 

lain sebagainya. 

b. Struktur Skrip. Struktur skrip berhubungan dengan cara seorang 

wartawan dalam menceritakan suatu peristiwa ke dalam bentuk berita. 

c. Struktur Tematik. Struktur ini berhubungan dengan cara seorang 

wartawan memaparkan pendapatnya atas suatu peristiwa ke dalam 

susunan kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk 

keseluruhan teks.  

 
29 Ibid, hlm. 165-168. 



20 
 

 

d. Struktur Retoris. Retoris ini berhubungan dengan cara wartawan 

menegaskan arti tertentu ke dalam berita. Hal ini dilihat dari 

penggunaan kata, grafik dan gambar yang dipilih yang bukan hanya 

sebagai pendukung tetapi sebagai penegasan makna kepada 

pembaca.30  

F. Metode Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu proses pencarian informasi dengan menekankan pencarian 

makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol atau fenomena. 

Penelitian jenis ini mengutamakan kualitas dan menggunakan beberapa cara 

serta disajikan dalam bentuk deskriptif atau naratif.31 Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif. Penulis akan menganalisis dan menyajikan hasil 

penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam penyajiannya 

akan lebih rinci, faktual dan akurat tentang fakta dan objek yang diteliti. 

1. Objek dan Subjek Penelitian 

Pada hakikatnya objek merupakan keseluruhan masalah yang 

menjadi pokok pembicaraan dalam penelitian. Secara singkat objek juga 

 
30 Ibid, hlm 289-294. 
31 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  Penelitian Gabungan, 

(Kencana, 2014), hlm. 329. 
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dapat dikatakan sebagai segala hal yang yang diteliti.32 Sedangkan subjek 

merupakan sesuatu yang akan di cari agar dapat menemukan informasi 

utama yang dibutuhkan dalam penelitian.33  

Subjek dalam penelitian ini merupakan media Republika.co.id dan 

Kompas.com yang memuat pemberitaan mengenai Jokowi terkait isu 

jabatan 3 periode. Sedangkan objek penelitiannya adalah berita mengenai 

Jokowi terkait isu jabatan 3 periode pada media Republika.co.id dan 

Kompas.com dari bulan Maret sampai April 2022. Peneliti mebatasi 

waktu pemuatan berita dalam kurun dua bulan tersebut, dikarenakan 

pemberitaan mengenai isu tersebut mulai banyak bermunculan kembali. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data 

yang akan digunakan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah 

penelitian.34 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dokumentasi. Dokumentasi sendiri merupakan salah satu 

metode yang digunakan untuk menelusuri serta mengumpulkan data-data 

 
32 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & 

Studi Kasus, (Jawa Barat: Jejak, 2017), hlm 152 
33 Ibid, hlm 156.  
34 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah, (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2011), hlm 138. 
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terdahulu. Data seperti ini berupa tulisan, gambar, laporan, maupun karya 

yang telah dibuat orang lain.35 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian itu terbagi menjadi dua 

macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

yang diperoleh dari subjek penelitian. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang bisa diperoleh dari pihak lain, seperti data yang diperoleh dari 

buku, jurnal, laporan dll.36 

Dari hasil penelusuran berita pada website resmi dari media 

Republika.co.id dan Kompas.com, terdapat 5 berita di Republika.co.id dan 

23 berita di Kompas.com yang memuat tentang Jokowi terkait isu jabatan 

3 periode. Dari banyaknya sampel, akan digunakan teknik purposive 

sampling  dengan mengambil berita berdasarkan tujuan atau pertimbangan 

tertentu, seperti penentuan beberapa kriteria. 37 Kriteria yang digunakan di 

antaranya adalah berita yang membahas Jokowi, 3 periode, serta 

mengandung argumen dan pernyataan langsung dari Jokowi. Apabila  

dalam satu media memiliki isi berita yang sama dengan headline yang 

berbeda, maka akan diambil salah satunya berdasarkan berita yang terbit 

telebih dahulu. 

 
35 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  Penelitian Gabungan, hlm  

391. 
36 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 91. 
37 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  Penelitian Gabungan, hlm 

69. 
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3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik dari Milles dan 

Huberman. Dalam teknik ini analisis data dilakukan melalui tiga cara, 

yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Reduksi 

data merupakan pemilihan atau penyederhanaan data. Sedangkan 

penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang telah tersusun dan   

memungkinkan penarikan kesimpulan. Sementara kesimpulan sendiri 

merupakan hasil keseluruhan dari suatu pembahasan. 38  

Penggunaan framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki karena 

model ini memfokuskan pembahasan penelitian ke dalam empat struktur, 

yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Bentuk skema dari empat 

struktur tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Skema Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki 

STRUKTUR 
PERANGKAT 

FRAMING 
UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta. 

a. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, 

sumber, pernyataan, 

penutup. 

 
38 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan  Penelitian Gabungan, hlm 

407-408. 
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SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta. 

b. Kelengkapan 

berita 

5W + 1H 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta. 

c. Detail 

d. Koherensi 

e. Bentuk 

Kalimat 

f. Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan antar 

kalimat. 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta. 

g. Leksikon  

h. Grafis 

i. Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik. 

(Sumber: Eriyanto, 2002: 295) 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini telah terbagi menjadi beberapa bab dengan rincian 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II GAMBARAN UMUM 
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Dalam bab kedua ini berisikan tentang profil dari media 

Republika.co.id dan Kompas.com serta profil dari Jokowi. 

BAB III TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini berisikan tabel temuan penelitian dan analisis data yang 

telah terkumpul, yaitu berupa berita mengenai Jokowi terkait isu jabatan 3 

periode pada media Republika.co.id dan Kompas.com.  

BAB IV PENUTUP 

Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran terhadap penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap tiga belas berita 

mengenai Jokowi terkait isu jabatan 3 periode di Republika.co.id dan 

Kompas.com dari bulan Maret sampai April 2022, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa semua berita memenuhi unsur sintaksis, skrip, tematik 

dan retoris. Apabila dilihat dari struktur sintaksis, berita Republika.co.id 

menyusun fakta dengan mengutip pernyataan dari narasumber sebagai 

headline. Sedangkan Kompas.com fakta lebih banyak disusun dengan 

mengutip pendapat dari narasumber. Struktur skrip,  baik Republika.co.id dan 

Kompas.com fakta yang ditampilkan memiliki kelengkapan 5W+1H. Struktur 

Tematik, Republika.co.id menuliskan fakta dengan fokus yang sama, yaitu 

berfokus pada pernyataan yang diberikan Jokowi yang masih diartikan 

sebagai jawaban yang belum tegas. Sementara Kompas.com menulis fakta 

dengan fokus yang berbeda, dua berita berfokus pada penguatan pernyataan 

Jokowi, sedangkan delapan berita lainnya berfokus pada kritikan kepada 

Jokowi. Struktur retoris, Republika.co.id menekankan fakta dengan 

menampilkan tulisan yang dicetak tebal di bawah foto, sedangkan 

Kompas.com menekankan fakta dengan penggunaan kata yang berbeda, 
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seperti kata bersayap dan taat konstitusi. Secara keseluruhan keberimbangan 

berita dari kedua media ini masih kurang. Dari media Republika.co.id 

headline yang disampaikan sudah jelas, namun isi dari berita membuat 

khalayak resah sehingga masih memungkinkan timbulnya berbagai macam 

pertanyaan. Sementara berita dari media Kompas.com keberimbangan berita 

belum ada, karena berita yang disampaikan terkesan memojokkan satu pihak. 

B. Saran 

1. Semua media massa, terkhusus media online Republika.co.id dan 

Kompas.com, supaya lebih memperhatikan berita yang akan ditampilkan 

dan mencermati setiap narasumber yang ditampilkan dalam berita agar isi 

berita menjadi seimbang.  

2. Kepada para pembaca media, penulis mengharapkan supaya bisa 

mencermati dan lebih jeli dalam memaknai setiap pesan yang disampaikan 

oleh media, karena setiap media memiliki cara masing-masing dalam 

membuat frame pada berita yang akan disampaikan. 

3. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya bisa mengembangkan 

penelitian ini dengan menggunakan isu-isu yang berbeda ataupun dengan 

metode analisis yang berbeda, karena dirasa penelitian penulis masih 

memiliki banyak kekurangan. 
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