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Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pemilu 2004 menjadi sosok yang paling banyak di 

bicarakan, karena kemunculannya sebagai calon presiden mengejutkan sekaligus menimbulkan 

kontroversi dari berbagai pihak terutama atasannya presiden Megawati. Karena pada saat itu 

SBY masih menjabat sebagai Menkopolkam dalam Kabinet Gotong-royong, dan kemudian 

dicalonkan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat. Terlepas dari kontroversi 

pencalonannya, SBY disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menjadi presiden. Hal ini 

dibuktikannya melalui terpilihnya SBY menjadi presiden periode 2004-2009. Terpilihnya SBY 

sebagai presiden, tentunya tidak terlepas dari peran media yang menginformasikan berita 

mengenai dirinya baik seputar kampanyenya maupun sosok SBY secara personal. Konstruksi 

media atas realitas tentang SBY terutama menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 5 

Juli 2004, tentunya akan dimaknai dan dibangun dalam perspektif yang berbeda. Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk meneliti konstruksi media terhadap SBY lebih spesifik pada media cetak. 

Dalam konteks ini sebagai obyek penelitian adalah suratkabar Kompas dan Jawa Pos (JP). 

Dengan tujuan ingin memperoleh gambaran dari kedua media dalam mengkonstruksi realitas 

mengenai SBY menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 5 Juli 2004.  

Media massa sebagai alat untuk menceritakan kembali sebuah realitas, tidak terlepas dari proses 

pengkonstruksian sebuah realitas. Karena prosesnya sifat dan faktanya pekerjaan media adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi 

realitas untuk disampaikan kepada publik. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah 

penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana bermakna. Dengan 

demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang dikonstruksikan (constructed reality) 

dalam bentuk wacana yang bermakna.  

Dalam kajian penelitian, peneliti dihadapkan pada dua paradigma metodelogi penelitian 

kuantitaif dan kualitatif. Kedua paradigma metodelogi penelitian tersebut miliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Namun, berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini merujuk 

pada paradigma metodelogi penelitian kualitaitif.Yaitu penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

dengan metode analisis framing Pan dan Kosicki. Pemilihan model analisis framing Pan dan 

Kosicki didasarkan atas pertimbangan bahwa metode Pan dan Kosicki lebih tepat dan lebih detail 

dalam menganalisis tiap bagian isi berita. Yakni dengan membagi struktur framing kedalam 

empat struktur analisis yang bersifat empiris dan operasional, yaitu struktur sintaksis, struktur 

skrip, struktur tematik dan kemudian struktur retoris. 

Penelitian menunjukkan bahwa tiap media dalam hal ini suratkabar Kompas dan JP memiliki 

konstruksi berbeda dalam memberitakan SBY menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden 

5 Juli 2004. Frame Kompas terhadap SBY cenderung tidak memihak SBY, hal ini dibuktikan 

melalui pilihan struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. SBY 

digambarkan secara plain atau netral, baik dalam kapasitasnya sebagai calon presiden ataupun 



secara personal. Berbeda dengan frame JP dalam membingkai berita tentang SBY, melalui 

pilihan unsur sintaksis, tematik, skrip terutama unsur retoris mengarah pada pembentukan citra 

yang positif. Dalam framenya JP, SBY digambarkan sebagai sosok capres dengan kualifikasi 

yang sempurna. Dengan ketegasan, keberanian, dan kesimpatikannya terutama dalam 

menghadapi persoalan Kudatuli yang dianggap merupakan alat untuk menjegalnya menuju kursi 

presiden 

 


