
1 
 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

 Media online merupakan media pers atau media massa yang tersaji 

di internet secara online, khususnya untuk situs portal berita dan situs 

berita (news portal). Media atau saluran komunikasi yang tersaji secara 

online di situs website internet dilakukan dengan namanya pintu gerbang 

informasi berita yang mungkin ada mengakses informasi pada fasilitas 

teknologi online.   

 Teori analisis framing menggunakan sebagai proses membuat 

suatu pesan berita yang menonjol untuk mengkaji berita, hal ini  

membingkai informasi berita oleh para peneliti terutama dalam 

membentuk interpretasi media tentang realitas dan pengaruhnya terhadap 

khalayak dibanding oleh struktur framing. 

 Framing merupakan perpanjangan dari teori agenda setting, seperti 

pilihan fakta-fakta dalam sebuah peristiwa yang dinilai penting disajikan 

dan dipikirkan pembaca. Dilihat framing sebagai penempatan menonjol 

berita informasi dalam isu-isu dengan elemen framing. 

 Analisis framing salah satu metedo analisis teks media, hal ini 

terutama mengetahui hal-hal kata lain, seperti membingkai terbentuk 

pesan teks berita sebuah peristiwa. Sangat sensitive terhadap pemakai 

bahasa tertentu. 
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 Pembingkaian media online pilihan kata-kata tertentu yang saran 

dipakai dan akhirnya diliput oleh media komunikasi. Terutama isi media 

yang memusatkan perhatian dari khalayak.  

Model Zongdang Pan dan Kosicki berada isi framing dipahami 

sebagai sktruktur internal dalam pikiran tentang framing atau frame lain 

secara persoalan internal hanya oleh pikiran. 

 Bingkai media online termasuk situs Detiknews juga menjadi 

analisis framing dengan teori model pembahasan Zongdang Pan dan 

Kosicki.  

 Ketika menulis berita dan menekankan makna atas sebuah perstiwa 

akan memakai semua wacana untuk menyakinkan khayalak pembaca 

bahwa menurut (Eriyanto: 2002) yang perangkat framing oleh empat 

struktur. 

Salah satu banyak definsi dikatakan media massa bentuknya antara 

lain, seperti pembaca surat kabar, situs online, radio, majalah dan film 

hanya yang tidak gunakan disampaikan pesan. (Nurudin: 2010, 4-5)  

Berita merupakan sebagai berkaitan berita, salah satu berita juga 

dari jurnalistik, seperti mencari berita, proses penulis sumber berita yang 

menyajikan berita. Hanya bisa tertulis berita sangat mudah pembaca yang 

dipahami khalayak. 

Saat ini sebuah situs berita dari media online atau internet dalam 

pemberitaan bencana dahsyat, bencana alam, bencana tanah longsor yang 

terjadi peristiwa bencana dahsyatnya di Banaran Pulung, Kabupaten 
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Ponorogo sejak kejadian pada tanggal 1 April 2017 membingkai berita di 

portal situs online Detiknews atau media internetan.  

Dari bingkai berita tersebut sebuah peristiwa Bencana Alam 

Bencana Tanah Longsor terjadi musibah dahsyat khusus kota di Ponorogo. 

IpongMuchlissoni, seorang bupati Ponorogo adalah bagian kabinet 

kerjasama dengan gubernur jawa timur, kapolda jawa timur, tim SAR dan 

semua masyakarat warga Ponorogo.  

Semenjaknya menghadapkan untuk informasinya berhubungan ke 

masyakarat dan menegaskan bahwa mengucurkan untuk bantuan berupa 

dijamin hidup untuk para korban Longsor oleh tim SAR personil anggota 

Polisi, TNI dan masyakarat yang lain. (2017) 

Saat ini situs online detikcom menjadi portal-portal berita online 

hanya nomor satu seluruh di lndonesia berdasarkan situs-situs. Pada awal 

dari detikcom lebih banyak berfokusnya pembaca ke khalayak sesuai 

penyimak 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah diatas, maka bagaimana pembahasan masalah 

dalam penelitian dan merumuskan masalah ini : 

1. Bagaimana analisis framing tentang pemberitaan sebuah peristiwa 

Bencana Tanah Longsor Di Banaran Pulung Ponorogo dan cara media 

dalam berita pada perangkat tempat struktur sintaksis, skrip, tematik 

dan retoris? 
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C. TUJUAN PENELITIAN  

 Penelitian ini dari rumusan masalah maka penulis tujuan penelitian 

teori framing terhadap pemberitaan Bencana Tanah Longsor Banaran di 

situs online detiknews.com adalah berikut ini: 

1. Untuk membingkai informasi yang di gunakan analisis framing model 

zongdang pan dan kosicki yang diambil salah satu dipilih-pilih empat 

perangkat struktur, seperti sintaksis, skrip, tematik dan retoris. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut:  

- Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat 

menambah suatu pengetahuan mengenai teori-teori sehingga 

mengembangakan penelitan yang bermanfaat.  

 

- Manfaat Praktis 

- Secara praktis, bagi peneliti, ini penelitian diharapkan mampu 

meningkatkan semangat bagi fokus peneliti dalam penulis peneliti 

dalam melakukan suatu penelitian yang terkait dengan teori dalam 

pemikiran. 
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- Bagi lembaga akademis, ini penelitian diharapkan member 

kontribusi terhadap pengembangan tentang dibidang ilmu 

komunikasi. 

- Bagimasyakarat, ini penelitian diharapkan ini mampu memberi 

pemahaman oleh masyakarat mengenai situs berita minat pembaca 

ada terutama dari online internet. 

 


