
ABSTRAK 

 

Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada  hari Rabu tanggal 

11 Juli 2012 media massa mulai bulan Juni telah menayangkan berbagai macam berita berkaitan 

dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut. Tak terkecuali harian 

Kompas. Berita-berita tersebut ada yang mengenai money politic, pembahasan daftar pemilih 

tetap, kampanye dan pakta integritas maupun pemilihan kepala daerah secara umum dan lain-

lain. Salah satu cara untuk menganalisis berita di media adalah analisis bingkai (frame analysis). 

Analisis bingkai (frame analysis) yang dilihat adalah bagaimana cara media memaknai, 

memahami, dan membingkai kasus/peristiwa yang penting. Metode semacam ini berusaha 

mengerti, dan menafsirkan makna dari suatu teks dengan jalan menguraikan bagaimana media 

membingkai isu. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatitif. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis  framing. Analisis framing sendiri adalah analisis yang 

memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses itu 

umumnya dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek 

tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, aksentuasi kalimat, gambar, dan perangkat 

lainnya.Hasil penelitian ini yaitu pembingkaian berita pemilihan Gubernur Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta pada bulan Juni 2012 di harian Kompas terdapat beberapa berita yang 

mempunyai tema yang sama. Tema yang sama dalam berita-berita tersebut ialah money politic, 

pembahasan daftar pemilih tetap, kampanye dan pakta integritas. Pembingkaian berita pemilihan 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bulan Juni 2012 di harian Kompas, disusun 

berdasarkan frame yang menunjukkan susunan sintaksis, skrip, tematik, dan struktur retoris. 

Sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita dalam satu kesatuan teks berita 

secara keseluruhan. Skrip, berupa laporan berita yang sering disusun sebagai suatu cerita. 

Tematik berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas 

peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara 

keseluruhan. Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk 

yang lebih kecil. Struktur Retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti 

tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat bagaimana wartawan memakai pilihan kata, 

idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga 

menekankan arti tertentu kepada pembaca. 
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