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Kontroversi berita tentang 100 hari pemerintahan SBY banyak di munculkan di media massa. 

Harian Kompas dan Jawa Pos yang notabene merupakan media cetak terbesar di Indonesia, juga 

memberitakan hal tersebut pada beberapa edisi. Tetapi, keduanya memiliki konstruksi dan 

penekanan yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor; 

diantaranya adalah perbedaan frame pemikiran wartawan, dimana mereka tidak berada dalam 

ruang hampa; melainkan sarat dengan pengalaman masa lalu, nilai-nilai, dan unsur budaya 

tertentu yang tidak sama. Selain itu, pembaca atau khalayak menjadi pertimbangan utama, sebab 

wartawan tidak menulis untuk dirinya sendiri. Akan tetapi untuk di konsumsi oleh khalayak 

umum yang memiliki sifat heterogen. Sedangakan yang terakhir yaitu adanya perbedaan visi dan 

misi media yang bersangkutan. Pada poin yang terakhir ini, media diuji keberadaannya. Apakah 

ia akan mempertahankan idealisme sebagai media yang netral atau hanya ingin mencari aman 

berlindung dibalik kekuasaan penguasa. Hal ini, menarik untuk diteliti karena SBY merupakan 

Presiden Indonesia pertama yang dipilih langsung oleh rakyatnya, sehingga menjadi konsekuensi 

logis apabila pemerintahan SBY mendapat perhatian besar dari masyarakatnya.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana harian Kompas dan Jawa Pos 

mengkonstruksi berita tentang 100 hari pemerintahan SBY. Sedangakan tujuan penelitiannya 

adalah untuk mengetahui bagaimana harian Kompas dan Jawa Pos mengkonstruksi berita tentang 

100 hari pemerintahan SBY. Untuk mengungkap fenomena tersebut, peneliti menggunakan tipe 

penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan dasar penelitian ini, mengacu pada model analisis 

framing yang diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis framing 

memusatkan perhatian, terutama pada studi secara sistematis bahasa politik. Dalam hal ini, 

pilihan kata-kata tertentu yang di pakai oleh media tidaklah dipahami sebagai pilihan yang netral, 

melainkan sesuatu yang telah dikonstriksi sedemikian rupa untuk tujuan tertentu.  

Setelah menganalisa konstruksi berita Kompas dan Jawa Pos tentang 100 hari pemerintahan 

SBY, dapat diketahui bahwa konstruksi berita Kompas cenderung lebih menonjolkan pihak 

pemerintah di banding pihak pengkritik. Namun, kecendrungan tersebut tidak diungkapkan 

secara langsung, melainkan dengan mengkonstruksi struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris 

berita dengan menjadikan pihak pemerintah sebagai point of interst-nya. Sedangakan Jawa Pos, 

memiliki kecendrungan yang menonjolkan pihak pengkritik dibanding pihak pemerintah. 

Kesimpulan ini, berdasarkan hasil analisis peneliti yang menemukan bahwa struktur sintaksis, 

skrip, tematik dan retoris yang terdapat dalam konstruksi berita Jawa Pos menjadikan pihak 

pengkritik sebagai point of interst baritanya. 

 


