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Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik, 

pengertian pers dalam arti sempit yakni surat kabar. Sifat surat kabar pada umumnya yakni pesan 

apa yang disampaikan dan efek apa yang diharapkan. Berita merupakan hasil investigasi 

konstruksi dari surat kabar yang memberikan informasi kepada publik sebagai laporan terkini 

dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan menarik. Hal yang paling disorot surat kabar 

adalah realitas dari sebuah kasus besar yang menjadi perhatian publik dibandingkan peristiwa 

lain. 

Penangkapan saddam hussein sejak 14 Desember 2003 lalu, yang dilakukan pihak militer 

Amerika Serikat karena adanya isu penjahat perang, merupakan kasus besar yang berujung 

pengadilan terhadap mantan presiden iraq yang dikenal sebagai diktator yang dituduh masih 

memiliki senjata pemusnah massal (WMD), dan tuduhan bahwa saddam hussein adalah seorang 

penjahat perang yang keji dan berdarah dingin. Kasus ini sebuah polemik bahwa realitas 

peristiwa ini diangkat oleh media cetak terbesar nasional harian kompas tentang berita 

“penangkapan Saddam Hussein”, edisi 14-18 desember 2003. Kasus penangkapan ini sangat 

menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap berita “Penangkapan Saddam 

Hussein”, yang dimuat harian Kompas. Disini peneliti ingin mengetahui bagaimana harian 

Kompas mengkonstruksi berita “Penangkapan Saddam Hussein” edisi 14-18 Desember 2003. 

Sebagai dasar penelitian, peneliti menggunakan Metode Analisis Framing, Framing adalah 

metode untuk melihat cara bercerita “story telling”media atas peristiwa, cara bercerita 

digambarkan pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat ini 

berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas dan analisis Framing dipakai untuk melihat 

bagaimana surat kabar mengkonstruksi realitas terhadap aspek-aspek tertentu dan konotasi 

tertentu. 

Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan dari model Pan dan Kosicki 

dan Teun Van Dijk. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi 

sebagai pusat dari organisasi ide. Frame ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen 

yang berbeda dalam suatu teks berita (seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata 

atau kalimat tertentu) kedalam teks secara keseluruhan. Dalam pendekatan ini, perangkat 

framing dapat dibagi menjadi empat struktur besar, yaitu Struktur Sintaksis, Struktur Skrip, 

Struktur Tematik, dan Struktur Retoris. 

Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yang menggambarkan secara rinci tentang suatu 

obyek, kondisi atau fenomena tertentu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

memungkinkan kita melihat suatu fenomena atau keadaan-keadaan secara holistik atau utuh. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah berita hard news pada harian kompas mengenai berita 

“Penangkapan Saddam Hussein edisi 14-18 Desember 2003”. Berita hard news merupakan berita 

yang terjadi saat itu, dan berita ini sangat dibatasi oleh waktu dan ukuran keberhasilan kategori 

berita ini adalah sudut pandang kecepatan berita atau dengan kata lain aktualitas berita. 



Dari hasil analisis memperlihatkan bahwa media memiliki penekanan sendiri dalam 

pemberitaannya. meskipun Kompas tidak memperlihatkan sikapnya secara jelas, tetapi 

cenderung memperlihatkan dukungannya pada berita penangkapan Saddam Hussein. 

Dalam frame dukungan ini, model penulisan yang digunakan Kompas adalah mengkontraskan 

pendapat yang mendukung dengan pendapat yang menolak. Dimana pendapat yang mendukung 

diberi porsi pemberitaan sedikit, tidak disertai detail, sementara pendapat yang mendukung, 

dikuatkan dengan latar, detail dan porsi pemberitaan yang panjang. Dengan model penulisan 

tersebut, kesan yang muncul adalah pendapat yang menolak penangkapan Saddam menjadi 

diragukan kebenarannya dan menjadi minoritas diantara pendapat yang ada. Sedangkan pendapat 

yang mendukung terkesan sebagai pendapat yang paling benar dan dapat dipercaya.  

 


