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Penelitian ini berjudul “Analisis Framing Konstruksi Berita Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 

2005 Tentang Hemat Energi pada Head Line Harian Kompas dan Jawa Pos Edisi 11 Juli-8 

Agustus 2005“. Pemilihan berita pada edisi 11 Juli- 8 Agustus 2005 lebih disebabkan karena 

intensitas masing-masing media menurunkan tentang berita tersebut. Sedangkan diambilnya 

Kompas dan Jawa Pos sebagai obyek penelitian karena kapasitas masing-masing media.  

Tujuan dari penelitian ini ingin mengetahui bagaimana konstruksi teks berita Kompas dan Jawa 

Pos tentang Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang hemat energi. Penelitian ini 

menggunakan perspektif kritis analisis teks media dengan metode analisis framing. Pada 

dasarnya metode ini ingin membedah cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. 

Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan fakta ke dalam bentuk berita agar lebih 

bermakna, menarik dan lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif 

media. 

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Pan dan Kosicki yang merupakan modifikasi 

dari dimensi operasional analisis wacan Van Dijk. Perangkat yang digunakan dalam analisis 

framing adalah sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Jumlah berita yang dianalisis dalam 

penelitian ini sebanyak 9 berita dengan rincian Kompas sebanyak empat berita dan Jawa Pos 

lima berita. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendokumentasikan berita dari kedua 

harian, kemudian dianalisis secara interpretatif oleh peneliti dengan menggunakan perangkat 

framing yang ada dan disajikan secara deskriptif. 

Hasil penelitian dari dua media cetak tersebut, dalam mengkonstruksi isu Instruksi Presiden 

tentang hemat energi ke dalam sebuah berita, keduanya menggunakan frame masing-masing. Hal 

ini tentunya terkait dengan ideologi, karakter dan kepentingan masing-masing media. Frame 

yang ditunjukkan Kompas menunjukkan karakter koran nasional yang lugas. Dari keempat berita 

yang diterbitkan Kompas, dari unsur retoris (gaya pemilihan kata: metafora dan leksikon) 

Kompas sedikit sekali menggunakannya. Sedangkan Jawa Pos sebagai koran daerah dalam 

pemberitaannya seringkali tidak to the point. Dari lima berita Instruksi Presiden tentang hemat 

energi yang diterbitkan, Jawa Pos lebih berbelit-belit dalam pemilihan katanya banyak sekali 

menggunakan leksikon dan metafora. 

 


