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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Fokus penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana melakukan framing terhadap 

Isu Kekerasan pada Tokoh Agama di Surat Kabar Kompas dan Jawa Pos Periode Februari 

2018 menggunakan kacamata teori framing dari Robert N. Entman. Peneliti memilih Kompas 

karena ditemukan adanya kontradiksi penilaian terhadap surat kabar tersebut pada dua 

penelitian yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamad (2004), surat kabar 

tersebut dinilai berimbang dalam memberitakan suatu isu atau peristiwa. Menurut 

penjelasannya, sejarah berdirinya Kompas menunjukkan bahwa surat kabar tersebut memiliki 

visi untuk mengangkat nilai-nilai humanisme transendental (Hamad, 2004). Padahal, pada 

penelitian yang dilakukan oleh Pranata (2018), ditemukan bahwasanya surat kabar Kompas, 

dalam memberitakan isu agama, condong pada kepentingan elite politik tertentu. Seperti yang 

dijelaskan oleh Nimmo (2000), berita bisa dijadikan alat politik guna meraih kekuasaan bagi 

aktor politik yang memiliki kendali atau kekuasaan terhadap media massa. 

Sama seperti alasan dipilihnya surat kabar Kompas, surat kabar Jawa Pos juga 

dipilih karena ditemukan adanya kontradiksi hasil penilaian terhadap surat kabar tersebut. 

Dalam penelitian Hamad (2004) berita-berita yang ada di dalam surat kabar Jawa Pos 

cenderung terkesan memihak karena mengikuti bahkan mengakomodasi kepentingan 

golongan, pasar, pembaca, atau khalayak. Padahal pada penelitian yang dilakukan oleh Pranata 

(2018), ditemukan bahwasanya Jawa Pos justru lebih menekankan pada dampak yang 

ditimbulkan akibat isu agama yang sedang ramai di masyarakat, sehingga Jawa Pos terkesan 

tidak memihak golongan politik tertentu, khususnya pada kasus penistaan agama yang 

dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

Isu SARA, khususnya isu agama, kini sering digunakan  untuk melancarkan 

kepentingan-kepentingan politik partai maupun individu. Seperti pernyataan Din Syamsuddin 

yang dilansir oleh Kompas.com pada 31 Oktober 2017, bahwa “konflik antar agama yang 

kerap terjadi belakangan ini bukan murni karena faktor ajaran agama” melainkan justru 

karena “sejumlah faktor non agama seperti politik....” (Ihsanuddin, 2017). Karena isu agama 

merupakan isu yang mengandung sentimen emosional. Sedangkan Rustika Herlambang, 

Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, seperti yang dilansir oleh BBC.com pada 18 
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September 2017, menjelaskan bahwa sebuah isu dapat dengan mudah tersebar di masyarakat 

apabila mengandung unsur emosional (Artharini, 2017). 

Isu SARA akan semakin menimbulkan konflik dan keresahan di masyarakat 

apabila yang menjadi obyek atau korbannya adalah tokoh agama. Menurut Aya (2013), tokoh 

agama adalah sosok yang dipercaya oleh masyarakat karena memiliki kekayaan pengetahuan 

dan moral agama. Dengan adanya pemberian legitimasi dari masyarakat, tutur kata dan 

perilakunya menjadi panutan serta tuntunan perilaku beragama maupun kehidupan sehari-hari 

masyarakat. Dengan kata lain, tokoh agama merupakan orang yang disegani, dihormati, dan 

menjadi panutan masyarakat. Jika tindak kekerasan – atau menurut Karman (1999) disebut 

sebagai upaya untuk membahayakan orang lain – dilancarkan kepada tokoh agama, maka hal 

tersebut akan berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik di masyarakat. Apalagi jika isu 

tersebut diberitakan oleh media massa demi kepentingan pemilik atau owner-nya. 

Dalam perkembangan ilmu komunikasi di bidang media massa, Entman (2006) 

menjelaskan bahwasanya dalam sebuah berita, media senantiasa menonjolkan informasi-

informasi tertentu dari sekian banyak fakta atas sebuah peristiwa yang terjadi. Akibatnya, 

media massa akan memberikan persepsi tertentu terhadap pemberitaan sesuai dengan 

kepentingan yang diinginkan oleh media massa tersebut. Apalagi, menurut, Tamburaka (2013, 

hal. 13), media massa merupakan perantara penyampai pesan komunikasi yang ditujukan pada 

khalayak atau massa. Sehingga proses penonjolan informasi atau framing oleh media massa ini 

tidak hanya dinikmati oleh satu-dua orang saja, melainkan khalayak atau masyarakat luas. 

Pada kasus yang diangkat pada penelitian ini, isu kekerasan terhadap tokoh agama 

diberitakan pada dua media nasional, yakni surat kabar Jawa Pos dan Kompas. Seperti yang 

dijelaskan sebelumnya, bahwasanya tokoh agama merupakan sosok yang dihormati, disegani, 

dan menjadi panutan oleh masyarakat (Aya, 2013). Dengan demikian, isu kekerasan terhadap 

tokoh agama merupakan isu yang sensitif untuk diberitakan dan berpotensi menimbulkan 

konflik di masyarakat. Apalagi, seperti yang dilansir oleh Jawa Pos pada tanggal 7 Desember 

2017, Nielsen Consumer & Media View (CMV) kuartal III 2017 menyatakan bahwasanya 

Jawa Pos menduduki peringkat pertama sebagai koran dengan pembaca terbanyak di Indonesia 

(842.000 pembaca), sedangkan Kompas di posisi kedua dengan 751.000 pembaca (Jawa Pos, 

2017). Dengan kata lain, isu kekerasan terhadap tokoh agama yang diberitakan di kedua surat 

kabar tersebut berpotensi terbanyak dibaca oleh konsumen surat kabar di Indonesia. 
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Periode Februari 2018 dipilih karena, meski kasus awal terjadi pada akhir Januari 

2018, baik surat kabar Jawa Pos maupun Kompas sama-sama hanya memberitakan isu 

kekerasan pada tokoh agama pada Februari 2018. Seperti yang dilansir oleh Okezone, tanggal 

20 Februari 2018, kronologis kasus kekerasan pada tokoh agama pertama kali terjadi pada 

tanggal 27 Januari 2018. Pada saat itu KH Umar Basri, pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah 

Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi korban penganiayaan seusai salat subuh 

di masjid (Rizky, 2018). Kasus selanjutnya disusul oleh kasus penyerangan terhadap Ustaz 

Prawoto, Komando Brigade PP Persis, hingga meninggal dunia yang dilakukan oleh orang 

yang diduga sakit Jiwa pada minggu berikutnya. Tidak berhenti pada kasus tersebut, pada 

tanggal 7 Februari, Biksu Mulyanto Nurhalim, seorang tokoh agama Buddha di Legok, 

Tangerang, Banten diusir oleh warga Desa Caringin karena dianggap menyebarkan ajarannya 

(Utama, 2018). Kejadian berikutnya, pada tanggal 11 Februari 2018 di Sleman, Yogyakarta, 

disusul oleh penyerangan terhadap rumah ibadah beserta seorang pastor hingga memakan enam 

korban luka-luka, lima di antaranya jemaat yang sedang beribadah dan satu orang Pastor Romo 

Karl Edmund Prier (Amindoni, 2018). Hingga terakhir, Pimpinan Pondok Pesantren 

Muhammadiyah Karangasem Paciran, Lamongan, Jawa Timur, KH Hakam Mubarok sempat 

menjadi korban percobaan penyerangan pada tanggal 18 Februari 2018 (Rizky, 2018). 

Rentetan kasus penyerangan terhadap tokoh agama di atas kemudian dilakukan 

penyelidikan dan pengusutan kasus oleh pihak kepolisian. Penyelidikan dan pengusutan itu 

kemudian diberitakan oleh dua surat kabar nasional, Kompas dan Jawa Pos, pada periode 

Februari, seperti misalnya dari press release tentang pihak-pihak yang menjadi pelaku 

penyerangan atau kekerasan selama akhir Januari hingga pertengahan Februari tahun 2018. 

Akan tetapi, pemberitaan tindak kekerasan terhadap tokoh agama di kedua surat kabar hanya 

dipublikasikan pada periode Februari 2018. Hal ini yang menjadi alasan peneliti memilih 

rentang Februari 2018 pada penelitian ini. Karena pada rentang waktu tersebut tersebut, berita 

tentang penyidikan, pengusutan, hingga penetapan tersangka mulai diberitakan di koran 

Kompas dan Jawa Pos. 

Kasus serupa, yakni konflik yang menyangkut tokoh agama pernah terjadi pada 

1990. Pemimpin Redaksi Majalah Monitor, Arswendo Atmowiloto , seperti yang dilansir oleh 

Kompas.com, terjerat kasus penistaan agama (Karding, 2017). Pada saat itu, Majalah Monitor 

mengumumkan hasil survei tentang tokoh yang paling diidolakan oleh masyarakat Indonesia. 

Hasil jejak pendapat tersebut menempatkan Presiden Soeharto pada urutan pertama. 

Sedangkan, Nabi Muhammad pada urutan kesebelas. Arswendo, sebagai pemimpin redaksi, 
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kemudian diproses secara hukum dan divonis hukuman pidana lima tahun (Putra, 2016). Saat 

itu ia terjerat Pasal 156a KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pasal yang juga 

menjerak Basuki Tjahaja Purnama (Erdianto, 2016). Karena sudah sering terulang sebelumnya, 

maka isu kekerasan yang berkaitan dengan tokoh agama atau agama itu sendiri menjadi bahan 

penelitian yang menarik bagi peneliti. 

Dengan melihat framing yang dilakukan oleh surat kabar Jawa Pos dan Kompas, 

maka arah kepentingan kedua media tersebut dalam memberitakan isu kekerasan terhadap 

tokoh agama pun dapat dicari tahu. Sedangkan, model analisis framing Robert N. Entman 

digunakan oleh peneliti sebagai metode penelitian ini karena lebih bisa digunakan untuk 

menganalisis pesan-pesan di media cetak seperti surat kabar. Sedangkan model lainnya, seperti 

model analisis framing dari Zhongdang Pan & Kosicki lebih sering digunakan untuk 

menganalisis pesan-pesan di media visual, baik elektronik maupun internet seperti yang 

dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, model analisis Entman dipilih karena 

perangkat analisisnya lebih terbuka dibandingkan dengan milik Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Sehingga model analisis Entman lebih memberikan kesempatan bagi peneliti untuk 

menggunakan semua unsur-unsur dalam berita tanpa dibatasi heading, lead, dan sejenisnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perbandingan framing isu kekerasan pada tokoh agama di surat kabar 

Kompas dan Jawa Pos periode Februari 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perbandingan framing isu kekerasan pada tokoh agama di surat kabar 

Kompas dan Jawa Pos periode Februari 2018. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat Praktis: 
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1. Penelitian ini bisa menjadi referensi panduan dalam membaca berita yang membahas 

isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) bagi para pembaca surat kabar Jawa 

Pos. 

2. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi panduan dalam membaca berita yang 

membahas isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) bagi para pembaca surat 

kabar Kompas. 

Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu 

komunikasi, khususnya dalam penerapan teori framing dari Robert N. Entman 

dalam membaca berita yang berkaitan dengan isu SARA. 

2. Penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi penelitian-penelitian framing 

selanjutnya oleh para peneliti lain di bidang komunikasi maupun disiplin ilmu 

lainnya. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 
Tabel 1.2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Keterangan 

1. Elina Flora Analisis Framing 

Berita Calon 

Presiden Ri 2014 

- 2019 Pada Surat 

Kabar Kaltim 

Post Dan Tribun 

Kaltim 

Menganalisis cara 

surat kabar Kaltim 

Post dan Tribun 

Kaltim dalam 

membingkai berita 

calon presiden RI 

2014 melalui 

pendekatan analisis 

framing model 

Zhongdang Pan 

dan Gerald M. 

Kosicki. 

Metode Penelitian: 

- Kualitatif 

Deskriptif 

Pengumpula

n Data 

- Observasi 

- Dokumentasi 

Teknik 

Analisis Data: 

- Analisis framing 

menggunakan 

perangkat model 
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Robert M. 

Entman 

2. Yudhi Agung 

Wijanarko & 

Sri Hastjarjo 

Analisis Framing 

Pemberitaan 

Deklarasi 

Pencapresan 

Jokowi Di Media 

Massa  (Framing 

Media Massa 

Surat Kabar 

terhadap 

Pemberitaan 

Deklarasi 

Pencapresan 

Jokowi di Media 

Indonesia, 

Kompas, 

Republika dan 

Jawa Pos) 

Menganalisis 

Framing tentang 

pemberitaan 

pencapresan 

Jokowi di surat 

kabar Media 

Indonesia, Kompas, 

Republika dan 

Jawa Pos. 

Metode 

Penelitian: 

- Kualitatif 

Deskriptif 

Pengumpula

n Data: 

- Observasi 

- Dokumentasi 

Teknik 

Analisis Data: 

- Analisis framing 

menggunakan 

perangkat model 

Robert M. 

Entman 

3. A

yub Dwi 

Anggoro 

Media

, Politik dan 

Kekuasaan 

(Analisis Framing 

Model Robert N. 

Entman tentang 

pemberitaan hasil 

pemilihan 

Presiden, 9 Juli 

2014 di TV One 

dan Metro TV ) 

- Menganalisis 

bagaimana TV 

One dan 

Metro TV 

melakukan 

pendefinisian 

masalah berita 

hasil 

pemilihan 

Presiden pada 

tanggal 9 Juli 

2014. 

- Menganalisis 

bagaimana TV 

Metode 

Penelitian: 

- Kualitatif 

Deskriptif 

Pengumpula

n Data: 

- Observasi 

- Dokumentasi 

Teknik 

Analisis Data: 

- Analisis framing 

menggunakan 

perangkat model 
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One dan 

Metro TV 

melakukan 

memperkiraka

n sumber 

masalah pada 

berita hasil 

pemilihan 

Presiden pada 

tanggal 9 Juli 

2014. 

- Menganalisis 

bagaimana TV 

One dan 

Metro TV 

membuat 

keputusan 

moral tentang 

berita hasil 

pemilihan 

Presiden pada 

tanggal 9 Juli 

2014. 

- Menganalisis 

bagaimana TV 

One dan 

Metro TV 

menekankan 

penyelesaian 

masalah pada 

berita hasil 

pemilihan 

Presiden pada 

Robert M. 

Entman 
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tanggal 9 Juli 

2014. 

4. Rusmulyadi Framing Media 

Islam Online atas 

Konflik 

Keagamaan di 

Indonesia 

Menganalisis 

bagaimana tiga 

media Islam: 

arrahmah.com, 

voa-islam.com, dan 

hidayatullah.com 

mengonstruksi 

konflik keagamaan 

yang terjadi di 

Indonesia pada 

kurun waktu tahun 

2011 hingga 2012 

dalam 

pemberitaannya. 

Metode Penelitian: 

- Kualitatif 

Deskriptif 

Pengumpula

n Data: 

- Observasi 

- Dokumentasi 

Teknik 

Analisis Data: 

- Analisis framing 

menggunakan 

perangkat model 

Gamson & 

Modigliani 

 

Flora (2014), dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Framing Berita Calon 

Presiden RI 2014 – 2019 pada Surat Kabar Kaltim Post dan Tribun Kaltim, menemukan 

bahwasanya kedua surat kabar yang ia teliti menunjukkan keberpihakan terhadap calon 

presiden sesuai dengan afiliasi politik pemilik medianya. Hasilnya, Kaltim Post yang notabene 

termasuk ke dalam jaringan Jawa Pos Group lebih menonjolkan Dahlan Iskan sebagai mantan 

CEO Jawa Pos dalam pemberitaannya pada berita-berita tentang calon presiden RI 2014. Flora 

juga menemukan bahwasanya Tribun Kaltim pun juga lebih menonjolkan Jokowi karena 

pemilik medianya merupakan salah satu tim sukses Jokowi, yakni Erick Thohir. Dengan 

demikian, menurutnya, Tribun Kaltim sebagai bagian dari Kompas Gramedia pun tidak 

berimbang seperti visi yang hendak dibangun oleh para pendirinya (Flora, 2014). 

Selain Flora, Wijanarko dan Hastjarjo juga melakukan penelitian framing terhadap 

surat kabar. Bedanya, subyek penelitian mereka adalah Media Indonesia, Kompas, Republika 

dan Jawa Pos. Selain itu, pisau analisis yang mereka gunakan adalah teknik framing dari 

Robert N. Entman. Dengan demikian, hasil penelitiannya juga didasarkan pada empat 

instrumen framing Entman, yakni: define problem, diagnose causes, make moral judgement, 

dan treatment recommendation (Wijanarko & Hastjarjo, 2014). Namun, dalam penelitian 
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tersebut, Wijanarko dan Hastjarjo tidak menghubungkan hasil dari masing-masing instrumen 

tersebut. Mereka hanya memaparkan hasil dari keempat instrumen secara terpisah. Sehingga, 

belum dapat terlihat arah keempat surat kabar yang menjadi subyek penelitian menonjolkan 

fakta atau informasi pada bagian tertentu secara umum. 

Berbeda dengan dua penelitian di atas, Anggoro (2014) justru menganalisis 

framing berita hasil pemilihan Presiden pada program siaran televisi. Subyek penelitiannya 

adalah berita hasil pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014 di saluran TV One dan 

Metro TV. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah model analisis framing dari Robert 

N. Entman. Seperti dua penelitian lainnya, Anggoro menemukan bahwa di media televisi pun, 

pemberitaannya juga menonjolkan pihak yang sejalan dengan afiliasi pemilik medianya. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwasanya di TV One, fakta yang ditonjolkan dalam berita 

pemilihan Presiden pada tanggal 9 Juli tahun 2014 adalah potensi kemenangan pasangan calon 

Presiden Prabowo – Hatta. Sedangkan di Metro TV justru sebaliknya, yakni pasangan calon 

Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla. 

Selain surat kabar dan media televisi, penelitian tentang analisis framing juga 

dilakukan terhadap media online (daring). Penelitian yang dilakukan oleh Rusmulyadi (2013) 

tersebut menggunakan model analisis framing dari Gamson dan Modigliani. Subyek penelitian 

yang dilakukan oleh Rusmulyadi ini bukanlah media massa mainstream. Berbeda seperti tiga 

penelitian lainnya, penelitian ini justru mengambil media daring, seperti: arrahmah.com, voa-

islam.com, dan hidayatullah.com. Hasilnya, ketiga media daring tersebut mengarahkan opini 

pembaca terhadap isu konflik antar-agama bahwasanya terdapat kelompok-kelompok yang 

ingin menghancurkan Islam di Indonesia. Sehingga ketiganya pun justru sangat tidak 

berimbang dalam memberitakan peristiwa yang berkaitan dengan isu konflik antar-agama. 

Penelitian-penelitian di atas semuanya hanya menggunakan satu model analisis 

framing – baik dari: Pan dan Kosicki; Robert N. Entman; maupun Gamson dan Modigliani. 

Bahkan, salah satu penelitian, yakni dari Wijanarko, hasil analisisnya hanya disampaikan 

melalui keempat instrumen analisis framing Entman tanpa ditarik kesimpulan umum dari 

masing-masing instrumen tersebut. Selain itu, Isu yang diangkat oleh penelitian-penelitian di 

atas adalah isu pemilihan Presiden tahun 2014 dan konflik antar-agama. Sama dengan beberapa 

penelitian sebelumnya model analisis framing yang akan digunakan hanya satu, yakni model 

Robert N. Entman. Bedanya, penelitian kali ini lebih berfokus pada isu kekerasan terhadap 

tokoh agama yang terjadi pada rentang waktu 19 – 25 Februari 2018 lalu yang dianalisis 
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menggunakan gabungan model framing dari Robert N. Entman, di mana isu tersebut belum 

pernah dibahas pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

1.5.2 Kekerasan pada Tokoh Agama 

1.5.2.1 Tokoh Agama 

Lasswell dalam Effendy (2002) menjelaskan bahwasanya komunikasi adalah 

“who, says what, to whom, in which channel, with what effect”. Dengan kata lain, realitas 

komunikasi memiliki unsur-unsur pembentuknya, seperti: komunikator (pembuat pesan), 

pesan, komunikan (penerima pesan),  medium pesan, dan efek yang ditimbulkan. Rakhmat 

dalam “Sistem Komunikasi Massa” menjelaskan bahwa komunikasi massa merupakan “jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim 

melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak 

dan sesaat” (2012, hal. 187). 

Seperti yang dijelaskan oleh Lasswell, pesan yang disampaikan dalam komunikasi 

senantiasa melewati perantara atau medium, baik secara langsung maupun tidak langsung 

(Mulyana, 2000). Medium komunikasi pun juga beragam tergantung karakteristik komunikan 

yang dituju. Jika komunikannya merupakan personal atau perseorangan, maka medium yang 

digunakan pun juga akan disesuaikan agar hanya menyasar pada satu orang saja. Sedangkan 

jika komunikannya merupakan massa, maka medium yang dibutuhkan juga harus bisa 

menyasar banyak orang secara massal. Itulah mengapa media massa menurut Tamburaka 

(2013, hal. 13) mendefinisikan media massa sebagai, “Sarana penyampaian informasi secara 

massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas pula.” Selain didefinisikan sebagai sarana 

atau medium, media massa juga identik dengan institusi yang memproduksi informasi atau 

pesan untuk disebarkan secara luas kepada khalayak (Tamburaka, 2013). 

Di dalam struktur masyarakat, dapat ditemui orang yang diberi legitimasi 

kekuasaan untuk mengatur anggota masyarakat. Oleh Aya (2013), orang yang dipercayai oleh 

masyarakat untuk mengatur mereka dinamakan sebagai pemimpin. Sedangkan di masyarakat, 

secara umum, ada dua jenis pemimpin, yakni: pemimpin formal dan informal (Soerjono, 2003). 

Pemimpin formal mendapatkan legitimasi kekuasaan untuk mengatur masyarakat karena 

memiliki suatu jabatan formal dalam suatu organisasi – baik organisasi kenegaraan, organisasi 

kemasyarakatan, maupun organisasi bisnis. Di sisi lain, pemimpin informal dipercaya dan 
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diberi legitimasi kekuasaan oleh masyarakat karena pengetahuan ataupun keahliannya dalam 

memimpin atau mengatur masyarakat (Soerjono, 2003). 

Tokoh agama, dari dua jenis kepemimpinan di atas, termasuk ke dalam pemimpin 

informal. Meskipun ada beberapa kasus tokoh agama juga menjadi pemimpin formal karena 

memiliki jabatan di organisasi tertentu, seperti: pondok pesantren, yayasan, atau organisasi 

masyarakat. Dalam mendapatkan legitimasi kekuasaannya, tokoh agama diberi kepercayaan 

oleh masyarakat karena pengetahuan agama yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, 

tokoh agama merupakan pemimpin suatu agama di masyarakat karena dianggap memiliki 

kekayaan pengetahuan dan akhlak agama, seperti misalnya: Kyai, ustaz, ulama, pendeta, biksu, 

dan lain sebagainya (Aya, 2013). Dengan kata lain, tokoh agama juga merupakan simbol 

representatif dari agama itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2016) menjelaskan bahwasanya media 

massa memiliki kode-kode tertentu yang dapat dimaknai secara khusus oleh situasi sosial-

budaya tertentu di masyarakat. Kode-kode keagamaan sering kali ditampilkan oleh media 

massa menggunakan simbol atau tanda berupa istilah yang merujuk pada realitas keagamaan, 

seperti momen keagamaan, ritual keagamaan, maupun tokoh agama itu sendiri. Contohnya 

seperti saat memasuki bulan Ramadhan, media massa akan menampilkan istilah-istilah seperti: 

bulan suci, puasa, Idul Fitri, dan mudik. Istilah-istilah yang ditampilkan oleh media akan 

senantiasa mengikuti agama yang dirujuk sesuai dengan konteks sosial-budaya yang berlaku 

di masyarakat. Misalnya dalam menyebut tokoh agama, media menampilkan istilah Ustaz atau 

Kiayi untuk merepresentasikan tokoh agama Islam. Sedangkan untuk merepresentasikan tokoh 

agama Kristen, agama menggunakan istilah Pastor atau Pendeta. 

Namun, simbol-simbol agama yang ditampilkan oleh media sebenarnya 

merupakan sebuah komoditas. Agama dalam media massa bukan agama sebagai sebuah ajaran 

atau tuntunan berperilaku, melainkan sebagai upaya untuk menjaring khalayak atau pasar yang 

menjadi nilai jual berita yang ditampilkan. Media massa tidak perlu menampilkan bagaimana 

konsep tuntunan menurut suatu agama tertentu, melainkan hanya cukup menampilkan simbol-

simbol yang mengandung kode-kode keagamaan sesuai dengan konteks sosial-budaya yang 

ada di masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar berita yang ditampilkan dapat diterima oleh 

khalayak (Syahputra, 2016). 
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1.5.2.2 Kekerasan 

Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut sebagai violance. Kata tersebut secara 

etimologi berasal dari bahasa latin violare yang memiliki arti “menggunakan kekuatan”. 

Menurut Karman (1999), kekuatan – dalam tindak kekerasan – digunakan untuk melukai 

maupun membahayakan orang atau pihak lain secara fisik maupun psikis. Kekerasan muncul 

ketika kedua belah pihak yang bersangkutan tidak lagi saling percaya atau saling mencurigai 

satu sama lainnya. Tindakan penggunaan kekuatan yang bertujuan untuk menghilangkan rasa 

aman orang lain ini, oleh Hufad (2003), disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti: 

1. Kesenjangan atau kecemburuan sosial; 

2. Memperjuangkan demokrasi dan keadilan; 

3. Implikasi dari reformasi dan pembangunan; 

4. Tindakan spontan atau terpengaruh isu secara emosional; 

5. dan konflik agama. 

Dalam teori psikoanalisis, Sigmund Freud dalam Supradewi (2010), jiwa manusia 

terdiri atas tiga unsur, yakni: Id, ego, dan super-ego. Ego merupakan bagian dalam jiwa 

manusia yang berfungsi sebagai pengambil keputusan. Sedangkan data-data atau dorongan 

yang menjadi bahan pertimbangan ego berasal dari dua unsur lainnya, yakni Id dan super-ego. 

Secara alamiah, manusia pasti memiliki dorongan-dorongan yang bersifat fisik atau biologis, 

seperti: makan, minum, bernafas, seks, dan lain sebagainya. Dorongan ini, dalam psikoanalisis, 

disebut sebagai Id. Sedangkan super-ego berbicara mengenai nilai-nilai yang ditanamkan 

kepada individu dari lingkungan di sekitarnya, misal seperti: nilai-nilai agama, nilai-nilai adat, 

dan sejenisnya. Kekerasan muncul sebagai perwujudan dari salah satu di antara dua jenis 

dorongan Id, yakni mortalitas (merusak) yang merupakan lawan dari natalitas (membangun). 

Dorongan untuk merusak ini bisa diperparah lagi jika seseorang memiliki tanaman nilai dari 

lingkungannya yang membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukannya (Siegfried, 2014). 

Sumartono (2004) menjelaskan dalam penelitiannya, bahwasanya berita-berita 

yang berkaitan dengan kekerasan di media massa sering kali bersifat permukaan. Akar 

permasalahan berdasarkan fakta menyeluruh yang menyebabkan konflik dan kekerasan jarang 

menjadi fokus pemberitaan media. Media cenderung memberitakan aspek-aspek sensasional 

yang mampu meningkatkan nilai jual berita tersebut. Penonjolan-penonjolan atas beberapa 

fakta yang terjadi dari keseluruhan rangkaian fakta yang sebenarnya, oleh Entman, disebut 

sebagai fenomena pembingkaian atau framing (Eriyanto, 2002). 
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1.5.2.3 Kekerasan pada Tokoh Agama 

Dari penjelasan dua sub-bab di atas, dapat diringkas bahwa tokoh agama adalah 

seseorang yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena ilmu agamanya dan legitimasi 

dari media yang biasanya diartikulasikan dengan sebutan Kyai, Ustaz, Pastor, atau Pendeta 

(Aya, 2013). Sedangkan kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan kekuatan untuk 

mencelakai atau membahayakan seseorang/pihak tertentu secara fisik maupun psikis (Karman, 

1999). Pada penelitian ini, definisi kekerasan pada tokoh agama yang dimaksud adalah upaya 

penyerangan secara fisik terhadap beberapa orang yang mendapatkan legitimasi di masyarakat 

karena ilmu agamanya dan legitimasi di media yang biasanya diartikulasikan dengan sebutan 

Kyai, Ustaz, Pastor, atau Pendeta yang diberitakan pada surat kabar Kompas dan Jawa Pos 

periode Februari 2018. 

 

1.5.3 Framing Media Massa 

1.5.3.1 Teori Agenda Setting 

Realitas yang disajikan oleh media berasal dari informasi yang dikreasi oleh 

jurnalis. McCombs dan Valenzuela (2007) menjelaskan bahwa kepentingan media dapat 

menjadi kepentingan publik sebagai suatu agenda yang direka. Dalam ilmu komunikasi, 

fenomena tersebut disebut sebagai agenda setting. Cara kerja agenda setting adalah dengan 

cara mengulang-ulang pesan tentang isu yang berkaitan dengan publik melalui berbagai macam 

saluran dalam kurun waktu tertentu. Peran agenda setting dalam berita yang disajikan oleh 

media tidak hanya terbatasi pada perhatian publik terhadap suatu isu tertentu, melainkan 

tatarannya sampai memengaruhi paradigma publik dalam memahami topik yang sedang 

dibahas (McCombs & Valenzuela, 2007). 

Para peneliti banyak menggunakan teori agenda setting untuk mengukur pengaruh 

media massa terhadap khalayak atau komunikan media. Menurut Ritonga (2018), ada dua hal 

mendasar yang menjadi asumsi bagi agenda setting. Pertama, karena jurnalisme dan media 

massa memilah dan menciptakan isu, maka mereka tidak benar-benar merepresentasikan 

realitas. Sedangkan yang kedua adalah isu-isu tertentu menjadi fokus dan penekanan tertentu 

bagi media dengan cara menjadikan isu-isu tertentu seakan lebih penting daripada isu-isu yang 

lain. Teori ini membantah teori sebelumnya, yakni teori peluru atau the bullet theory oleh 

Wilbur Shramm yang menyatakan bahwa masyarakat bersifat pasif, sehingga efek dan 
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pengaruh media massa begitu besar (Ritonga, 2018). Teori ini juga membantah teori limited 

effect theories yang menyatakan bahwa media tidak begitu memengaruhi publik. Padahal, 

menurut teori agenda setting ini, media tetap digambarkan bersikap aktif memengaruhi 

khalayak dengan menjadikan isu-isu tertentu lebih penting dibanding isu-isu yang lainnya 

(Ritonga, 2018). 

Dalam perkembangannya, agenda setting juga berhubungan dengan beberapa 

paradigma dalam ilmu komunikasi, khususnya yang membahas tentang teori isu, seperti 

framing, priming, gatekeeping, cultivation, dan spiral of silence. Meski memiliki saling 

berpotongan, agenda setting dan framing memiliki perbedaan. Agenda setting tidak sampai 

membahas penekanan dan pengecualian fakta seperti yang dibahas pada teori framing 

(McCombs & Valenzuela, 2007). Meski demikian, agenda setting tetap dapat digunakan 

sebagai kacamata atau paradigma untuk melihat bahwa media memiliki arah atau setting 

tertentu dalam membahas isu publik yang disajikan. 

1.5.3.2 Teori Framing 

Dari dasar paradigma bahwa media membatasi isu-isu yang disebarkan kepada 

khalayak, maka informasi atau fakta dari sebuah peristiwa tidak semuanya ditampilkan secara 

proporsional dalam sebuah berita. Entman (2006) menjelaskan bahwasanya informasi atau 

fakta peristiwa dalam suatu berita diproses sedemikian rupa agar penyajiannya lebih 

ditekankan pada bagian tertentu di antara serangkaian peristiwa yang terjadi. Itulah teori 

framing. Oleh Eriyanto (2002, hal. 66) dijelaskan bahwasanya framing merupakan proses 

pembentukan dan pembangunan konstruksi realitas yang dilakukan oleh media. Dengan 

melakukan framing, informasi atau fakta dari suatu peristiwa akan ditekankan atau justru 

dihapus agar penerima informasi akan tergiring mengikuti arah kepentingan dari penulis berita. 

Ada dua hal penting dalam framing yang dijelaskan oleh Robert N. Entman, yakni 

seleksi isu dan penekanan aspek dari isu tersebut (Eriyanto, 2002). Menurutnya, dari sekian 

banyak fakta dalam suatu rangkaian peristiwa yang diberitakan, ada informasi atau fakta yang 

dimasukkan (include) dan juga tidak dimasukkan (exclude). Dengan kata lain, penulis berita 

tetap menyampaikan fakta-fakta yang ada, namun tidak semuanya ia masukkan ke dalam 

beritanya. Selain seleksi isu, fakta yang telah dipilih akan ditulis menggunakan bahasa atau 

rangkaian kata, kalimat, paragraf, dan elemen-elemen grafis yang menonjolkan bagian-bagian 

tertentu. 
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Dalam penjelasannya, Entman menerangkan empat instrumen yang digunakan 

dalam framing, yakni: define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment 

recommendation (Eriyanto, 2002, hal. 188-189). Elemen-elemen ini merupakan jenis 

karakteristik informasi yang dimasukkan ke dalam berita. Menurutnya, masalah dari suatu 

peristiwa diberitakan sesuai dengan pemahaman wartawan atau penulis berita. Dengan kata 

lain, define problems menjelaskan tentang masalah yang diangkat oleh media. Kemudian 

wartawan akan menampilkan informasi yang menjelaskan sebab permasalahan tersebut terjadi 

atau diagnose cause. Informasi sebab permasalahan yang dimasukkan akan mengikuti 

pemahaman wartawan terhadap masalah yang diangkat. Media akan memberikan penilaian, 

apakah masalah tersebut baik-buruk atau benar-salah sesuai dengan kepentingan agenda 

setting-nya. Setelah masalah telah didefinisikan dan ditemukan penyebabnya, maka 

dibutuhkan alasan-alasan atau argumentasi yang pendukung untuk menguatkan masalah yang 

diangkat (Entman, 2006). 

Berbeda dengan Entman, Pan & Kosicki (1993) dalam (Li, 2012, hal. 178) 

menjelaskan bahwa framing berita dalam sebuah media tekstual dapat dianalisis menggunakan 

empat struktur yang ia sebut sebagai “thematic, syntactical, script and rhetorical.” Sedangkan 

gambaran teknik framing Pan dan Kosicki dapat diketahui melalui gambar berikut: 

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 

 

2. Kelengkapan Berita 5W + 1H 

TEMATIK 

Cara wartawan menulis 

fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata Ganti 

 

Paragraf, preposisi, kalimat, 

hubungan antar-kalimat. 
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RETORIS 

Cara wartawan menekankan 

fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, gambar/foto, 

grafik 

Grafik 1.5.3.1 Struktur Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2002) 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik analisis Robert N. 

Entman. Model analisis Entman dipilih karena perangkat analisisnya lebih terbuka 

dibandingkan dengan milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Sehingga model analisis 

Entman lebih memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggunakan semua unsur-unsur 

dalam berita tanpa dibatasi heading, lead, dan sejenisnya. Oleh karena itu, metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis tekstual menggunakan pendekatan teori 

framing dari Robert N. Entman. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Dan Fokus Penelitian 

1.6.1.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah framing berita tentang isu kekerasan terhadap tokoh 

agama yang dimuat dalam surat kabar Jawa Pos dan Kompas periode Februari 2018. Jawa Pos 

dipilih karena koran ini, menurut Hamad (2004), dalam pemberitaannya, cenderung mengikuti 

mekanisme pasar dan tidak memihak pada kelompok atau golongan tertentu. Seperti yang 

ditemukan oleh Pranata, bahwasanya Jawa Pos, pada isu yang serupa (penistaan agama oleh 

Basuki Tjahaja Purnama), lebih menonjolkan pada aspek dampak yang ditimbulkan (Pranata, 

2018). Penelitian ini hendak mencari tahu apakah Jawa Pos masih mengikuti mekanisme pasar 

ketika memberitakan isu kekerasan terhadap tokoh agama, di mana isu tersebut merupakan hal 

yang sensitif di masyarakat. Karena, tokoh agama merupakan orang yang disegani dan 

dihormati oleh masyarakat (Aya, 2013). Begitu juga dengan Kompas. Surat kabar tersebut 

dipilih karena koran ini dalam pemberitaannya memiliki brand image atau positioning sebagai 

surat kabar yang berimbang (Hamad, 2004). Padahal, pada pemberitaan tentang kasus yang 

serupa seperti penelitian ini (penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama), surat kabar 

Kompas malah cenderung berpihak atau condong pada kepentingan elite politik tertentu 

(Pranata, 2018). 
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Menurut Eriyanto (2002), media senantiasa menonjolkan suatu fakta dari sekian 

banyak informasi lainnya dalam sebuah berita. Tujuannya adalah supaya fakta yang diberitakan 

dapat mengarah pada kepentingan tertentu. Apalagi jika media tersebut digunakan atau dimiliki 

oleh aktor politik tertentu, sehingga pembingkaian faktanya juga akan mengikuti kepentingan 

politiknya (Nimmo, 2000). Sedangkan teknik penonjolan suatu fakta dari sekian banyak 

informasi dalam sebuah berita disebut dengan teknik pembingkaian atau framing yang 

merupakan bentuk aktualisasi dari agenda setting (Eriyanto, 2002). 

 

1.6.3 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Karena, penelitian ini hendak 

membuka bagaimana Jawa Pos dan Kompas melakukan framing pada berita tentang isu 

kekerasan terhadap tokoh agama pada periode Februari 2018. Sehingga, penelitian ini hendak 

mendeskripsikan apa saja yang dilakukan oleh kedua koran tersebut, khususnya dalam 

melakukan framing terhadap subyek penelitian. 

 

1.6.4 Metode Penelitian 
Berita yang disajikan di surat kabar merupakan pesan yang dikonstruksi sesuai 

dengan tujuan atau kepentingan penulis berita atau pemilik institusi media (Tamburaka, 2013, 

hal. 84). Ida (2014) menjelaskan bahwasanya alat yang sesuai untuk mendekonstruksi realitas 

yang dibangun di dalam pesan-pesan media adalah analisis tekstual. Menurut McKee (2001) 

dalam Ida (2014, hal. 62), teks merupakan segala sesuatu yang menghasilkan makna. 

Sedangkan pemberitaan isu kekerasan terhadap tokoh agama yang dimuat di dalam surat kabar 

Kompas dan Jawa Pos merupakan simbol atau tanda yang dikonstruksi oleh pemilik media 

sehingga menghasilkan makna tertentu. Sehingga berita tentang isu kekerasan terhadap tokoh 

agama di kedua koran tersebut merupakan realitas teks yang bisa diteliti menggunakan metode 

analisis tekstual. 

Salah satu teknik analisis yang bisa membantu peneliti untuk melakukan analisis 

framing terhadap teks berita di surat kabar adalah model analisis framing dari Robert N. 

Entman. Model ini dipilih karena lebih sesuai dengan subyek penelitian yang menjadi medan 

observasi peneliti, yakni surat kabar, dibandingkan dengan model analisis framing Zhongdang 

Pan & Kosicki yang lebih sering digunakan untuk mengamati pesan dari media visual seperti 
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televisi karena model analisisnya mengandung unsur Retoris yang di dalamnya ada leksikon, 

grafis, dan metafora (Eriyanto, 2002). Selain itu, teknik analisis Robert N. Entman juga dipilih 

karena perangkat analisisnya lebih terbuka sehingga memberikan kesempatan bagi peneliti 

untuk menggunakan semua unsur-unsur dalam berita tanpa dibatasi heading, lead, dan 

sejenisnya. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis tekstual menggunakan pendekatan teori framing dari Robert N. Entman. 

 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

terhadap eksemplar kedua surat kabar, Jawa Pos dan Kompas, pada periode Februari 2018, 

khususnya pada berita tentang kekerasan terhadap tokoh agama. Periode tersebut dipilih 

dengan alasan bahwa kasus penyerangan terhadap tokoh agama Kristen dan Islam puncaknya 

terjadi pada Februari 2018 yang diberitakan oleh Kompas dan Jawa Pos pada Februari 2018. 

Oleh karena dalam fokus penelitian ini, subyek penelitiannya adalah framing berita tentang 

kekerasan terhadap tokoh agama pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas – yang merupakan 

media cetak, maka data penelitian ini bersumber dari teks. Karena merupakan teks, maka 

keperluan teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara observasi, bukan wawancara, FGD, 

dan lain sebagainya yang membutuhkan narasumber manusia sebagai sumber datanya. 

 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

1.6.6.1 Kerangka Analisis 

Dari penjelasan fokus dan metode penelitian seperti di atas, maka peneliti 

menyusun suatu kerangka berpikir dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data dengan 

cara melakukan pengamatan terhadap dua subyek penelitian, yakni berita tentang isu kekerasan 

terhadap tokoh agama di koran Jawa Pos dan Kompas pada periode Februari 2018. Metode 

yang digunakan untuk mengamati dua subyek penelitian tersebut adalah metode analisis 

tekstual dengan pendekatan teori framing Robert N. Entman. Sedangkan model analisis 

framing dari Robert N. Entman yang digunakan untuk menganalisis dua subyek penelitian ini 

terdiri dari: define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment 

recommendation. Sedangkan alur atau kerangka analisis dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

bagan berikut ini: 
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Gambar 1.6.1 Bagan Kerangka Analisis 

Sumber: Dokumen Penulis 

Pertama peneliti menentukan, berita mana yang termasuk ke dalam definisi isu 

penyerangan terhadap tokoh agama sesuai batasan penelitian yang telah dibahas pada BAB II 

pada surat kabar Jawa Pos dan Kompas periode Februari 2018. Kemudian, peneliti akan 

menganalisis berita tersebut menggunakan teknik analisis framing Robert N. Entman. Alat 

pertama yang digunakan untuk menganalisis framing adalah define problem atau definisi 

masalah yang diangkat oleh wartawan dalam berita yang dianalisis. Alat selanjutnya adalah 

diagnose cause atau penyebab dari masalah tersebut. Alat ketiga adalah make moral judgement 

atau penilaian yang diambil terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan yang alat 

keempat adalah treatment recommendations atau solusi yang dipilih terkait permasalahan yang 

diangkat dalam berita yang dianalisis. Terakhir, peneliti akan membandingkan framing isu 

kekerasan pada tokoh agama di surat kabar Jawa Pos dan Kompas. 

 

1.6.6.2 Operasionalisasi Konsep Model Framing Robert N. Entman 

Tabel 1.6.1 Operasionalisasi Konsep 
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Dimensi Teori Definisi Konsep Indikator 

Define Problems Seperti apa 

peristiwa dipahami 

oleh wartawan. 

Masalah dari 

peristiwa tersebut 

dilihat sebagai apa 

oleh wartawan 

(Entman, 2006). 

• Masalah yang dibahas dalam berita tentang 

penyerangan terhadap tokoh yang 

mendapatkan legitimasi di masyarakat 

karena ilmu agamanya dan legitimasi dari 

media yang diartikulasikan dengan sebutan 

Kyai, Ustaz, Pastor, dan Pendeta. 

Diagnose Causes Masalah yang telah 

didefinisikan 

disebabkan oleh 

apa/siapa (Entman, 

2006). 

• Apa penyebab masalah dalam berita tentang 

penyerangan terhadap tokoh yang 

mendapatkan legitimasi di masyarakat 

karena ilmu agamanya dan legitimasi dari 

media yang diartikulasikan dengan sebutan 

Kyai, Ustaz, Pastor, dan Pendeta? 

• Siapa penyebab masalah dalam berita 

tentang penyerangan terhadap tokoh yang 

mendapatkan legitimasi di masyarakat 

karena ilmu agamanya dan legitimasi dari 

media yang diartikulasikan dengan sebutan 

Kyai, Ustaz, Pastor, dan Pendeta.? 

Make Moral 

Judgement 

Masalah yang 

terjadi dinilai 

sebagai apa dalam 

kacamata 

moral/etika 

(Entman, 2006). 

• Masalah dalam berita tentang penyerangan 

terhadap tokoh yang mendapatkan 

legitimasi di masyarakat karena ilmu 

agamanya dan legitimasi dari media yang 

diartikulasikan dengan sebutan Kyai, Ustaz, 

Pastor, dan Pendeta, dinilai atau bernilai 

baik. 

• Masalah dalam berita tentang penyerangan 

terhadap tokoh yang mendapatkan 

legitimasi di masyarakat karena ilmu 

agamanya dan legitimasi dari media yang 

diartikulasikan dengan sebutan Kyai, Ustaz, 
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Dimensi Teori Definisi Konsep Indikator 

Pastor, dan Pendeta dinilai atau dinilai 

buruk. 

Treatment 

Recommendation 

Jalan atau solusi 

apa yang 

ditawarkan atau 

dipilih untuk 

menyelesaikan 

masalah (Entman, 

2006). 

• Solusi yang dipilih untuk menyelesaikan 

masalah berita tentang penyerangan 

terhadap tokoh yang mendapatkan 

legitimasi di masyarakat karena ilmu 

agamanya dan legitimasi dari media yang 

diartikulasikan dengan sebutan Kyai, Ustaz, 

Pastor, dan Pendeta. 

 

1.6.6.3 Teknik Analisis Data 

Penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman (1992) dapat menggunakan  tiga 

cara untuk melakukan analisis datanya, yakni: reduksi data; penyajian data; dan penarikan 

kesimpulan. Sebelum melakukan reduksi, data hasil temuan penelitian yang telah diobservasi 

menggunakan model analisis framing Robert M. Entman harus disiapkan dan diorganisir untuk 

mempermudah proses analisa. Pengorganisasian data bisa dengan cara melakukan konversi 

data yang didapatkan ke dalam bentuk penguraian deskriptif berupa kalimat, frasa, maupun 

paragraf (teks). Kemudian, baru data yang sudah dirapikan, direduksi. 

 

Reduksi Data 

Reduksi data merupakan teknik penggolongan atau pengelompokan dengan 

membuang data-data yang tidak diperlukan atau tidak berkaitan dengan rumusan masalah 

penelitian (Miles & Huberman, 1992). Proses reduksi data antara lain adalah: 1) melakukan 

peringkasan data; 2) memberikan kode terhadap data yang memiliki kesamaan domain atau 

klasifikasi; 3) menghubung-hubungkan kode-kode dari klasifikasi data untuk menemukan tema 

atau gagasan utama di dalam kluster data sehingga terbentuk golongan-golongan pada pola 

yang lebih luas. Kode yang digunakan bisa menggunakan keyword atau kata kunci-kata kunci 

seperti nama tokoh agama yang menjadi korbannya, penyerangnya, serta perbuatannya. 
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Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi-informasi dengan cara 

menghubung-hubungkan antar data maupun data dengan teori dan literatur untuk menemukan 

gagasan kongkret yang dapat menjawab rumusan masalah (Miles & Huberman, 1992). Pada 

penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel hasil analisis framing dari kedua 

surat kabar, Jawa Pos dan Kompas. 

 

Penarikan Kesimpulan 

Baru kemudian dilakukan penarikan kesimpulan, yakni proses penafsiran atau 

interpretasi atas hasil proses analisis selama penelitian, mulai dari awal pengumpulan data 

hingga proses penyajian data (Miles & Huberman, 1992). Proses penarikan kesimpulan 

dilakukan terus-menerus secara skeptis dan terbuka agar menemukan rangkaian interpretasi 

yang semakin jelas untuk menjawab rumusan masalah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara 

melakukan pemikiran ulang selama proses pengumpulan data, penulisan laporan penelitian, 

serta hubungannya dengan tinjauan pustaka, seperti teori dan model framing Robert N. Entman 

serta agenda setting dari kedua surat kabar yang digunakan untuk merangkai sebuah gagasan 

utuh dalam menjawab rumusan masalah.  

  


