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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan media masa saat ini merupakan kebutuhan, dalam 

mendukung berbagai aktifitas masyarakat urban. Dalam era global saat ini 

teknologi yang berkembang, kian memudahkan masyarakat dalam memperoleh 

informasi secara cepat dan mengikuti perkembangan . Media massa, seperti 

halnya pesan lisan dan isyarat sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari 

komunikasi manusia. Pada hakikatnya media adalah perpanjangan lidah dan 

tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan 

struktur sosialnya (Rivers, 2004: 27). 

 Media massa online memiliki peran dalam memajukan peradaban umat 

manusia yang kian pesat didorong tak luput dari peran teknologi komunikasi yang 

serba canggih. Bahkan tak jarang kecanggihan tersebut disalah gunakan, sehingga 

media massa memiliki dua peranan yakni memperburuk sisi kemanusiaan 

seseorang (dehumanisasi) atau memperkuat dan menajamkan sence of humanity 

(humanisasi).  

 Media massa online memiliki peran dalam memajukan peradaban umat 

manusia yang kian pesat didorong tak luput dari peran teknologi komunikasi yang 

serba canggih. Bahkan tak jarang kecanggihan tersebut disalah gunakan, sehingga 

media massa memiliki dua peranan yakni memperburuk sisi kemanusiaan 

seseorang (dehumanisasi) atau memperkuat dan menajamkan sence of humanity. 
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 Semangat desentralisasi dan kebebasan informasi yang diusung dari 

gerakan reformasi 1998, bangkitnya industri media lokal telah memberi kontribusi 

dalam tradisi bermedia dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, 

kehidupan bermedia di Indonesia. Netralitas media dalam suatu pemberitaan, atau 

eksistensinya yang lebih mengutamakan fungsi ekonomi dan politis daripada 

aspek informatif dan edukatif bagi publik adalah dua isu utama yang 

mengemukan, bahkan berpotensi mereduksi peran media. 

 Media dalam tulisan ini merujuk pengertian media yang dikelola, terbit, 

atau beroperasi di daerah. Artinya kantor pusat berlokasi di daerah tertentu dan 

mayoritas berita yang dimuat adalah berita mengenai daerah tersebut karena aspek 

kedekatan (proximity). Dalam konteks surat kabar, dapat dilihat dari sisi 

distribusi, surat kabar daerah biasanya tidak dapat dibeli di daerah-daerah lain, 

kecuali secara berlangganan. Konsepsi ini sedikit berbeda dengan media-media 

yang menggunakan atau berbasis online. 

 Setiap media dalam hal ini media online dalam memandang suatu 

peristiwa mempunyai peluang berbeda dalam mengkonstruksikannya. Sehingga 

boleh jadi satu peristiwa yang sama bisa berbeda dalam penyajiannya. Sesuai 

dengan sudut pandang mana memandangnya. Atau sangat mungkin dirasuki oleh 

ideologi dan kepentingan tertentu. Sehingga peristiwa satu bisa dianggap penting 

oleh media yang satu, tapi tidak bagi yang lain. Tergantung pada siapa dalam 

media itu. 

 Disini penulis mengambil berita dari detik.com dan kompas.com. 

dikarenaka kedua media ini sama-sama memiliki pembaca yang besar. Detik.com 
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maupun kompas.com sama menempati lima teratas media besar yang ada di 

indonesia. Menilik dari kasus objek yaitu Susi pudjiastuti disinilah alasan terkuat 

penulis mengambil kedua tersebut yang akan dijadikan bahan penelitian. Kompas 

seperti kita ketahui mereka selalu meberitakan yang pro terhadap pemerintah 

namun detik selalu mendekati untuk memberitakan hal yang sebenarnya terjadi. 

Meskipun detik kita ketahui dana terbesar mereka dari ketua PDIP yang bukan 

lain kabinet pemerintahan Jokowi. 

Berita dalam kapasitasnya sebagai pembentuk dan dinamisator pengolahan 

interpretasi atas peristiwa manusia, menjadi hal yang sangat penting dalam proses 

pembentukan konstruk sosial. Berita pada titik tertentu sangat mempengaruhi 

manusia merumuskan pandangannya tentang dunia.Sejak awal perkembangannya 

surat kabar telah menjadi lawan yang nyata atau musuh penguasa mapan. Secara 

khusus, surat kabar pun memiliki persepsi diri demikian. Citra pers yang dominan 

dalam sejarah selalu dikaitkan dengan pemberian hukuman bagi para pengusaha 

percetakan, penyunting dan wartawan, perjuangan untuk memperoleh kebebasan 

pemberitaan, berbagai kegiatan surat kabar untuk memperjuangkan kemerdekaan, 

demokrasi, dan hak kelas pekerja, serta peran yang dimainkan pers bawah tanah di 

bawah penindasan kekuatan asing atau pemerintahan.  

Hal yang menjadi sorotan peneliti terkait tentang Menteri Kelautan dan 

Perikanan. Susi Pudjiastuti yang berlatar belakang tamatan SMP tetapi masuk 

dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. 

Dia tertangkap foto oleh wartawan sedang merokok, dan senang dengan 

gayanya yang nyentrik. Tetapi dibalik itu semua dia bertindak tegas dan penuh 
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tanggung jawab. Selama ini belum ada yang menteri kelautan dan perikanan yang 

bertindak tegas dengan mengebom dan menenggelamkan langsung kapal asing 

ilegal yang masuk di kelautan indonesia.  

Tentu saja, ini langsung menjadi sorotan berbagai media massa di indonesia, 

dan kenyataannya media itu punya maksud dan tujuannya sendiri dalam menulis 

sebuah artikel berita. 

Kenyataan itu, diperlukan sebuah analisis tersendiri terhadap konstruksi 

pemberitaan sehingga akan diketahui latar belakang seorang penulis dalam 

penelitian ini.Dari berbagai asumsi dasar di atas, maka peneliti mengangkat 

judulKonstruksi Pemberitaan Media Online Tentang Susi Pudjiastuti Terkait 

Penenggelaman Kapal Ilegal (Media Kompas.com dan Detik.com) 

B.    Rumusan Masalah 

 Bagaimana kecenderungan perbedaan dan persamaan konstruksi 

pemberitaan media online tentang Susi Pudjiastuti terkait pemboman 

kapal ilegal (Media Kompas.com dan Detik.com) 

C. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui kecenderungan perbedaan dan persamaan 

konstruksi pemberitaan media online tentang Susi Pudjiastuti terkait 

pemboman kapal ilegal (Media Kompas.com dan Detik.com). 
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D. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

D.1 Kegunaan Teroritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih teoritis bagi 

pengembangan ilmu komunikasi, khususnya bagi pengembangan 

penelitian mengenai konstruksi pemberitaan media online. 

D.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagaimana kecenderungan dari perbedaan dan persamaan konstruksi 

pemberitaan media online. Selain itu untuk mengetahui seberapa besar 

terjadinya perbedaan dan persamaan kecenderungan konstruksi 

pemberitaan media online dari struktur kategori yang telah 

ditentukaan.Hasil penelitian ini juga bertujuan agar dapat digunakan 

sebagai tambahan referensi bagi peneliti yang berkepentingan dan dapat 

menyempurnakan hasil temuan penelitian pada masalah yang sama 

nantinya. 

E. Tinjauan Pustaka 

     E.1. Media Massa 

Sejak berabad-abad dahulu, kegiatan berkomunikasi sudah dimulai. 

Kegiatan ini awalnya hanya bermula dari percakapan biasa secara tatap muka, 

hingga kini berenovasi menjadi satu kegiatan yang sangat penting dalam 

bersosialisasi di masyarakat. Bahkan ini kegiatan berkomunikasi telah 

didukung dengan adanya peralatan modern seperti surat kabar, film, radio, 
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televisi, hingga media-media elektronik baru seperti komputer, faximile, 

videoteks, videodisk dan lain-lain. 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan kepada massa, 

kepada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti bahwa khalayak 

meliputi seluruh penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang 

yang menonton televisi, agaknya ini tidak berarti pula bahwa khalayak itu 

besar dan pada umumnya agak sukar untuk didefinisikan. Kedua, komunikasi 

massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh pemancar-pemancar yang 

audio dan atau visual. Komunikasi massa barangkali akan lebih mudah dan 

lebih logis bila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat kabar, 

majalah, film, buku, dan pita).  (Nurudin, 2009:12 ) 

Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-

pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-

alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. (Cangara, 2002) 

Media massa adalah faktor lingkungan yang mengubah perilaku 

khalayak melalui proses pelaziman klasik, pelaziman operan atau proses 

imitasi (belajar sosial). Dua fungsi dari media massa adalah media massa 

memenuhi kebutuhan akan fantasi dan informasi. (Rakhmat, 2001) 

Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan, 

dinamika masyarakat akan terbentuk, dimana media adalah pesan. Jenis media 

massa yaitu media yang berorentasi pada aspek (1) penglihatan (verbal visual) 

misalnya media cetak, (2) pendengaran (audio) semata-mata (radio, tape 
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recorder), verbal vokal dan (3) pada pendengaran dan penglihatan (televisi, 

film, video) yang bersifat ferbal visual vokal. (Liliweri, 2001) 

Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi 

berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya adalah surat kabar, radio, 

televisi, dan film bioskop, yang beroperasi dalam bidang informasi, edukasi 

dan rekreasi, atau dalam istilah lain penerangan, pendidikan, dan hiburan. 

Keuntungan komunikasi dengan menggunkan media massa adalah bahwa 

media massa menimbulkan keserempakan artinya suatu pesan dapat diterima 

oleh komunikan yang jumlah relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan 

informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat 

dan prilaku komunikasi. (Effendy, 2009) 

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa 

menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audience yang luas dan 

heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain 

adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa 

mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tak terbatas. 

(Nurudin, 2007) 

Media massa memberikan informasi tentang perubahan, bagaimana 

hal itu bekerja dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai. Fungsi utama 

media massa adalah untuk memberikan informasi pada kepentingan yang 

menyebarluas dan mengiklankan produk. Ciri khas dari media massa yaitu 

tidak ditujukan pada kontak perseorangan, mudah didapatkan, isi merupakan 
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hal umum dan merupakan komunikasi satu arah. Peran utama yang 

diharapkan dihubungkan dengan perubahan adalah sebagai pengetahuan 

pertama. Media massa merupakan jenis sumber informasi yang disenangi oleh 

petani pada tahap kesadaran dan minat dalam proses adopsi inovasi. 

(Fauziahardiyani, 2009) 

   E.2.Media Berita Online 

 Semakin berkembangnya teknologi komunikasi khususnya komunikasi 

massa mempengaruhi eksistensi media dalam melakukan penyajian berita. Hal 

mini dapat dilihat dari berbagai media cetak yang juga mengembangkan portal 

berita online, media online dianggap sebagai media yang memiliki sifat realtime 

dimana berita dapat disajikan tanpa menunggu keesokan harinya. 

 Media berita online di indonesia mulai muncul ketika masa orde baru 

president soeharto jatuh,di tahun 1998,dimana alternatif media dan breaking news 

menjadi komoditi yang dicari banyak pembaca. Detik.com menjadi menjadi 

pencetus dan disusul tempo interaktif dan kompas.com empat tahun kemudian 

 Secara teknis atau “fisik” media online adalah media yang berbasis 

telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Termasuk kategori media 

online adalah portal,website,radio onlline,tv online(streaming),mailing list(email 

berkelompok) dan yang terakhir social media (twitter,facebook,blog,dan jejaring 

pertemanan yang lainnya). 

 Hadirnya media berita online mampu menjangkau masyarakat dimanapun 

mereka berada,dengan kata lain dengan adanya teknologi komunikasi yang 

memadai dan ketersediaan jatingan internet semuanya menjadi mampu untuk 



9 
 

mendapatkan informasi secara tepat dan tidak memerlukan biaya yang besar. 

Akan tetapi peran media online juga tak luput dari pandanagan akan organisasi 

suatu media dimana berita dianggp sebagai sesuatu yang bernilai atas dasar 

ekonomi,politik maupun penyaluyran ideologi.. 

    E.3.Konstruksi Media 

 Istilah konstruksi sosial menjadi terkenal ketika diperkenalkan oleh 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Kedua pemikir ini hanya meneruskan 

apa yang digagas oleh Giambitissta Vico yang kemudian banyak disebut 

sebagai cikal bakal konstruktivisme. Menurut Hamad (2004: 11-13 ) tentang 

proses konstruksi realitas,prinsipnya setiap upaya “menceritakan” 

(konseptualisasi) sebuah peristiwa,keadaan, atau benda tak terkecuali 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha 

mengkonstruksi realitas. Laporan tentang kegiatan orang berkumpul di 

sebuah lapangan terbuka guna mendengarkan pidato politik pada musim 

pemilu,misalnya adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang 

lazimnya disebut kampanye pemilu itu. Begitulah setiap hasil laporan adalah 

hasil konstruksi realitas atas kejadian yang dilaporkan. 

 Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah 

menceritakan peristiwa-peristiwa,maka kesibukan utama media massa adalah 

mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas 

dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang 

bermakna.Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah 

dikonstruksikan (Constructed reality) dalam bentuk wacana yang bermakna. 
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 Dalam proses konstruksi realitas,bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan 

instrument pokok untuk menceritakan realitas.Bahasa adalah alat konseptualisasi 

dan alat narasi.Dalam konteks media massa ,keberadaan bahasa ini tidak lagi 

sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa 

menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas realitas media yang 

akan muncul di benak khalayak.Oleh karena persoalan makna itulah,maka 

penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas,terlebih atas hasilnya 

(makna atau citra). Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi 

pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya.Pilihan kata dan 

cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan 

makna yang muncul darinya. 

 Dari uraian tersebut maka media telah menjadi sumber informasi yang 

dominan tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh 

gambaran realitas mengenai suatu peristiwa. Ada dua konsep dalam melihat 

realitas yang direfleksikan media. Pertama,konsep media secara aktif yang 

memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga 

muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya 

dalam media.Kedua,konsep media secara pasif yang memandang media hanya 

sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya,dalam hal ini media 

berfungsi sebagai sarana yang netral,media menampilkan suatu realitas apa 

adanya. 
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 Dalam konteks ini,maka konsep media secara aktif menjadi relevan dalam 

kaitannya dengan permasalahn yang akan  diteliti. Hal ini juga sesuai dengan 

paradigm konstruksionis yang digunakan,yang memandang media dilihat bukan 

sebagai saluran yang bebas atau netral melainkan sebagai subyek yang 

mengkonstruksi realitas,dimana para pekerja yang terlibat dalam memproduksi 

pesan juga menyertakan pandangan,bias dan pemihakannya. 

 Karenanya,sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi 

secara berbeda. Wartawan bisa mempunyai pandangan dan konsepsi yang berbeda 

ketika melihat suatu peristiwa dan itu dapat dilihat dari bagaimana mereka 

mengkonstruksi peristiwa itu,yang diwujudkan dalam teks berita.Berita dalam 

pandangan konstruksi social,bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti 

yang riil. Disini realitas bukan dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk 

interaksi antara wartawan dengan fakta. Dalam proses internalisasi,wartawan 

menceburkan dirinya untuk memaknai realitas. Konsepsi tentang fakta 

diekspresikan untuk melihat realitas.Hasildari berita adalah produk dari proses 

interaksi dan dialektika tersebut. (Eriyanto,2004:17). 

 Sobur (2001:91) menulis,istilah konstruksi realitas menjadi terkenal sejak 

diperkenalkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckman (1996) melalui bukunya 

“ The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociological of 

Knowledge”, dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia dibawah 

judul “Tafsir Sosial atas Kenyataan : Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan “ 

(1990). Dalam buku tersebut mereka menggambarkan  proses social melalui 
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tindakan dan interaksinya,dimana individu secara intens menciptkana suatu 

realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif. 

 Berger dan Luckman memulai penjelasan realitas social dengan 

memisahkan pemahaman “kenyataan” dan “pengetahuan”. Mereka mengartikan 

realitas sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas,yang diakui 

memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. 

Sementara,pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu 

nyata (real) dan memiliki karakteristik secara spesifik. 

 Menurut Berger dan Luckmann, realitas social dikonstruksi melalui 

eksternalisasi,obyektivasi,dan internalisasi. Konstruksi social,dalam pandangan 

mereka,tidak berlangsung dalam ruang hampa,namun sarat dengan kepentingan-

kepentingan. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri individu dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk manusia. Internalisasi adalah proses dimana individu 

mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga social atau organisasi 

social tempat individu menjadi anggotanya. Sedangkan obyektivasi adalah 

interaksi social yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan atau 

mengalami proses intitusionalisasi. 

E.4 Framing 

Dalam jurnalnya, Chen (1998) yang berpendapat bahwa  framing dapat  

mempengaruhi kognitif seseorang dalam melakukan pem ilihan dari pengambilan  

keputusan sebuah masalah.  Pendapat  Chen tersebut, didukung oleh Weber  

(2000) . Menyatakan  bahwa perbedaan perilaku atau pilihan seseorang,  framing 
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berkaitan erat dengan  pengambilan keputusan. Hal ini berarti  framing , memiliki 

peran penting dalam  perilaku seseorang dalam menetapkan pilihan atau da lam 

pengambilan keputusan.  Wu dan Cheng (2011) yang mengatakan,  framing atau 

pembingkaian adalah  suatu hal yang dapat\ meningkatkan efek tanggapan at au 

respon masyarakat dari  sebuah presentasi. 

  Jin  (2012) mengangkat  framing dari sisi guna pemilihan atau  option 

framing dimana Jin  mengatakan bahwa  option framing membantu pembeli untuk  

memilih dari sekian banyak pilihan yang ada.  Jika dihubungkan, dari pengertian  

framing menurut para ahli maka dapat ditarik  sebuah benang merah mengenai  

framing , yaitu sebuah alat yang digunakan  pemasar untuk memberikan persepsi 

lain dari sebuah  presentasi sehingga dapat  membuahkan perilaku yang berbeda 

juga membantu penerima  framing untuk  dapat menentukan pilihan dari pilihan-

pilihan yang  ada.  

Pada dasarnya framing merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis 

wacana khususnya untuk menganalisis teks media (subur,2001:161). Analisis 

framing di kembangkan oleh Zhodang Pan,Etman dan yang paling popular oleh 

William A Gamson (junaedi,2007:66). Analisis framing adalah salah satu metode 

analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis 

(eriyanto,2002:43). Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas 

itu dibentuk dan di kontruksi oleh media (eriyanto,2002:76) 

Framing menentkan bagaimana realitas itu hadir di hadapan pembaca,apa 

yang kita tahu tentang realitas social pada dasarnya tergantung pada bagaimana 

kita melakukan frame atas peristiwa itu untuk memberikan pemahaman dan 
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pemaknaan tertentu. Framing mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dapat 

menghasilkan suatu berita yang secara radikal berbeda apabila wartawan 

mempunyai frane yang berbeda ketika melihat peristiwa tersebut dan menuliskan 

pandangannya dalam berita. 

Merujuk pada definisi yang di kemukakan oleh pan dan konsicki maka kita 

melihat ada dua konsepsi dari framing yang saling berelasi. Pertama dalam konsep 

psikologis, konsep ini member penekanan pada bagaimana seseorang memproses 

informasi dalam dirinyaframing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif 

bagaimana sesorang memproses sejumlah informasi dan ditujukan ke dalam 

skema tertentu. Kedua,konsep sosiologis,framing dalam konsepsi ini dimengerti 

sebagai proses seseorang mengklarifikasikan, mengorganisasikan dan menafsirkan 

pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas dirinya (ishak 

dkk,2010:120) 

Dalam model framing Pan dan Konsicki, perangkat framing dapat di bagi 

kedalam empat struktur besar, struktur sintaksi,struktur skrip,struktur 

tematik,struktur retoris(Sobur,2001:175) 

E.5 Efek  Framing 

Wu dan Cheng (2011) dan Levin  (1998) mengata kan bahwa efek  

framing terbagi menjadi tiga jenis yaitu :  

1. Attribute Framing  

Wu dan Cheng : Terjadi ketika penilaian individu be rvariasi sebagai 

fungsi  dari label yang digunakan untuk menggambarkan atrib ut dari 
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objek  tertentu.  Levin : efek yang mempengaruhi evaluasi karak teristik 

objek atau  kejadian.  

2. Goal Framing  

Wu dan Cheng : Pesan persuasif sebagai bingkai untu k menekankan  

konsekuensi positif atau negatif dari perlakuan sua tu tindakan atau tidak.  

Levin  : Efek yang mempengaruhi persuasi dari  komunikasi.  

3. Risky Choice Framing Effects  

Wu dan Cheng : Terjadi ketika pilihan berisiko dan  pilihan tanpa risiko  

sebesar nilai yang diharapkan, ini tergantung pada  apa pilihan yang  

dijelaskan dalam istilah positif atau negatif.  Levin  : Efek untuk 

menggambarkan bagaimana valensi  mempengaruhi keinginan dalam 

pengambilan resiko  
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F. Metodologi Penelitian 

F.1.  Metode Penelitian 

 Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media.gagasan mengenai 

framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 1955,(sudibyo,2001:23). 

 Mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat 

kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, serta 

yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. 

 Tujuan framing adalah untuk melihat dari perspektif mana pemberitaan 

yang dibuat oleh wartawan keberpihakan kepada siapa,oleh karena itu peneliti 

untuk mengetahui hal tersebut maka digunakan framing Zhongdan Pan dan 

Gerarld M. Kosicki. Karena elemen-elemen yang digunakan sangat lengkap 

dibandinkan model framing lainnya.. 

F.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian dimana peneliti tidak menggunakan angka atau 

rumus statistik dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran 

terhadap hasilnya. 

Konsep dasar penelitian kualitatif sebagai berikut : 

“Seorang peneliti mengadakan penelitian kualitatif biasanya 

berorientasi pada orientasi teoritis. Pada pengertian kualitatif, teori ini dibatasi 

pada pengertian: suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan 
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seperangkat proposisi yang berasal dari data diuji kembali secara empiris 

“(Moloeng,2004:6).  Bogdan dan Taylor (1975),mendefinisikan “metode 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Moloeng,2004:3) 

Lebih lanjut ,Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan bahwa penelitian 

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasanya 

sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan 

dalam peristilahanya ( Moloeng,2004 : 3)Sejalan dengan definisi tersebut, Jane 

Richie mendefinisikan penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia 

sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti. (Moleong, 2010: 4-6) 

F.3. Teknik Pengumpulan Data 

          Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dokumentasi-

dokumentasi pada pemberitaan yang telah ada pada media online detik.com dan 

kompas.com. Dengan demikian, pada penelitian ini maka dokumentasi memegang 

peranan yang sangat penting, peneliti melakukan pengambilan data dari berita  

online (Kartono, 2005 : 34). 

Mengumpulkan data melalui sember-sumbernya yang berada 

diperpustakaan seperti, buku-buku, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya 

(Kartono, 2005 : 7). Dalam hal ini peneliti memperoleh data dengan cara 

mengutip data dari sumber lain untuk melengkapi data yang sudah ada. 
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F.4. Unit analisis  

Tabel 1.1 

unit artikel dari tanggal 9-15 desember 

TANGGAL KOMPAS.COM DETIK.COM 

 

9 Desember 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Desember 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Desember 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Desember 

2014 

 

 

 

 

 
- Menteri  Susi : kami 

menangkap 22 kapal tiongkok 

- Menteri Susi: Tahun Depan 

Indonesia Harus Bebas Impor 

Garam 

- Susi Pudjiastuti dan juga 

Panglima TNI dan KSAL 

untuk kembali 

menenggelamkan kapal asing 

yang melakukan. 

 

 

 
- Susi geram kapal Tiongkok 

yang ditangkap gunakan 

bendera Indonesia 

- Susi Cuma Beri Dua Pilihan 

untuk Kapal "Illegal Fisihing" 

- JK Mengaku Sempat Ragu 

Saat Jokowi Pilih Susi Jadi 

Menteri 

- Pencurian Ikan Melibatkan 

Mantan Pejabat 

 

 

 
- Susi : “illegal fishing”rugikan 

Negara 300 triliun per tahun 

- Wapres: Kapal Asing 

Ditenggelamkan Setelah Tidak 

Mau DiusirSusi: Kalau 

Bongkar Muat di Laut, Polisi 

dan AL Tak Punya Pekerjaan 

Nanti 

- Susi: Ribuan Kapal Ilegal yang 

Beroperasi di Perairan 

Indonesia 

 
- Susi berharap pengadilan 

kelautan dapat atasi kejahatan 

perikanan 

- Kandidat Dirjen Pajak Ini Janji 

Tiru "Cara" Menteri Susi 

 

 
- Bantu menteri Susi,bea cukai 

tangkap 2 kapal pencuri ikan 

- Ditunjuk Menteri Susi Jadi Ketua 

Satgas Pemberantasan Illegal 

Fishing, ini Janji Ota 

- Menteri Susi Tenggelamkan Kapal 

Asing Ilegal, Ini Efeknya 

- Ini Kata Jokowi Soal 

Penenggelaman Kapal Asing Asal 

Vietnam 

 

 

 

- Gawat! Raja Ampat terancam 

nelayan local pengebom ikan 

- Penampakan 'Meme' Raksasa di 

Kantor Menteri Susi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menteri Susi pilih tenggelamkan 

kapal pencuri ikan daripada dilelang 

- Jelang Kedatangan Menteri Susi di 

Ambon, Puluhan Aparat Polisi 

Berjaga 

- Hanya 32% Potensi yang Digali, 

Laut Maluku Jadi Sasaran Kapal 

Asing Maling Ikan 

 

 

 

 

 

- 14 kapal pencuri ikan china kabur 

karena TNI telat datang,ini kata 

Menhan 

 

 

 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/09/170706926/Menteri.Susi.Tahun.Depan.Indonesia.Harus.Bebas.Impor.Garam
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/09/170706926/Menteri.Susi.Tahun.Depan.Indonesia.Harus.Bebas.Impor.Garam
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/09/170706926/Menteri.Susi.Tahun.Depan.Indonesia.Harus.Bebas.Impor.Garam
http://regional.kompas.com/read/xml/2014/12/10/19070821/Susi.Cuma.Beri.Dua.Pilihan.untuk.Kapal.Illegal.Fisihing.
http://regional.kompas.com/read/xml/2014/12/10/19070821/Susi.Cuma.Beri.Dua.Pilihan.untuk.Kapal.Illegal.Fisihing.
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/10/1552491/Pencurian.Ikan.Melibatkan.Mantan.Pejabat
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/10/1552491/Pencurian.Ikan.Melibatkan.Mantan.Pejabat
http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18361071/Wapres.Kapal.Asing.Ditenggelamkan.Setelah.Tidak.Mau.Diusir
http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18361071/Wapres.Kapal.Asing.Ditenggelamkan.Setelah.Tidak.Mau.Diusir
http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18361071/Wapres.Kapal.Asing.Ditenggelamkan.Setelah.Tidak.Mau.Diusir
http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18361071/Wapres.Kapal.Asing.Ditenggelamkan.Setelah.Tidak.Mau.Diusir
http://regional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18014241/Susi.Kalau.Bongkar.Muat.di.Laut.Polisi.dan.AL.Tak.Punya.Pekerjaan.Nanti
http://regional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18014241/Susi.Kalau.Bongkar.Muat.di.Laut.Polisi.dan.AL.Tak.Punya.Pekerjaan.Nanti
http://regional.kompas.com/read/xml/2014/12/11/18014241/Susi.Kalau.Bongkar.Muat.di.Laut.Polisi.dan.AL.Tak.Punya.Pekerjaan.Nanti
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/12/112527326/Kandidat.Dirjen.Pajak.Ini.Janji.Tiru.Cara.Menteri.Susi
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/12/112527326/Kandidat.Dirjen.Pajak.Ini.Janji.Tiru.Cara.Menteri.Susi
http://news.detik.com/read/2014/12/09/074728/2771497/10/ditunjuk-menteri-susi-jadi-ketua-satgas-pemberantasan-illegal-fishing-ini-janji-ota
http://news.detik.com/read/2014/12/09/074728/2771497/10/ditunjuk-menteri-susi-jadi-ketua-satgas-pemberantasan-illegal-fishing-ini-janji-ota
http://news.detik.com/read/2014/12/09/074728/2771497/10/ditunjuk-menteri-susi-jadi-ketua-satgas-pemberantasan-illegal-fishing-ini-janji-ota
http://finance.detik.com/read/2014/12/09/074903/2771499/4/menteri-susi-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal-ini-efeknya
http://finance.detik.com/read/2014/12/09/074903/2771499/4/menteri-susi-tenggelamkan-kapal-asing-ilegal-ini-efeknya
http://finance.detik.com/read/2014/12/09/154948/2772233/4/ini-kata-jokowi-soal-penenggelaman-kapal-asing-asal-vietnam
http://finance.detik.com/read/2014/12/09/154948/2772233/4/ini-kata-jokowi-soal-penenggelaman-kapal-asing-asal-vietnam
http://finance.detik.com/read/2014/12/09/154948/2772233/4/ini-kata-jokowi-soal-penenggelaman-kapal-asing-asal-vietnam
http://finance.detik.com/read/2014/12/10/074114/2772760/4/penampakan-meme-raksasa-di-kantor-menteri-susi
http://finance.detik.com/read/2014/12/10/074114/2772760/4/penampakan-meme-raksasa-di-kantor-menteri-susi
http://finance.detik.com/read/2014/12/11/073741/2773988/4/jelang-kedatangan-menteri-susi-di-ambon-puluhan-aparat-polisi-berjaga
http://finance.detik.com/read/2014/12/11/073741/2773988/4/jelang-kedatangan-menteri-susi-di-ambon-puluhan-aparat-polisi-berjaga
http://finance.detik.com/read/2014/12/11/073741/2773988/4/jelang-kedatangan-menteri-susi-di-ambon-puluhan-aparat-polisi-berjaga
http://finance.detik.com/read/2014/12/11/175948/2774938/4/hanya-32-potensi-yang-digali-laut-maluku-jadi-sasaran-kapal-asing-maling-ikan
http://finance.detik.com/read/2014/12/11/175948/2774938/4/hanya-32-potensi-yang-digali-laut-maluku-jadi-sasaran-kapal-asing-maling-ikan
http://finance.detik.com/read/2014/12/11/175948/2774938/4/hanya-32-potensi-yang-digali-laut-maluku-jadi-sasaran-kapal-asing-maling-ikan
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13 Desember 

2014 

 

 

 

 

 

 

14 Desember 

2014 

 

 

 

15 Desember 

2014 

 
Ibu Susi pun jadi putrid duyung 

 

 

 

 

 

 

 
- Menteri Susi : poros maritime 

kedaulatan ekonomi NKRI 

- Kontras Kritik "Gerak Cepat" 

Jokowi 

 
- Susi minta TNI kerahkan tujuh 

kapal perang di laut Arafura  

- Susi: Jangan Pungut Retribusi 

Kapal Nelayan di Bawah 10 

GT 

- Susi: Saatnya Nelayan 

Indonesia Swasembada 

Perikanan 

- Jokowi Sebut Penenggelaman 

Kapal dengan Dinamit sebagai 

Peringatan Pertama 

- Cerita nelayan tentang perubahan di 

derawan setelah kedatangan Menteri 

Susi 

- Sikap Tegas Jokowi Tenggelamkan 

Kapal Asing Bisa Beri Sentimen 

Positif ke Investor 

 

 

 

- Ada Susi, pencuri ikan ngeri 

- Lawan Ganas, Senjata Serbaterbatas 

 

 

 

- Mohammad Indah ginting : mafia 

sampai bunuh-bunuhan 

- Beking Bisnis Ali Baba 

 

Pada penelitian ini unit analisisnya yaitu teks berita tentang Susi 

Pudjiastuti Terkait Penenggelaman Kapal Ilegal. Untuk melengkapi data 

dalam penelitian ini, maka penulis juga mengambil teori – teori yang sudah ada 

tentunya yang berkaitan dengan studi kasus yang penulis angkat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/14/12514481/Kontras.Kritik.Gerak.Cepat.Jokowi
http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/12/14/12514481/Kontras.Kritik.Gerak.Cepat.Jokowi
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/15/081842226/Susi.Jangan.Pungut.Retribusi.Kapal.Nelayan.di.Bawah.10.GT
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/15/081842226/Susi.Jangan.Pungut.Retribusi.Kapal.Nelayan.di.Bawah.10.GT
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/15/081842226/Susi.Jangan.Pungut.Retribusi.Kapal.Nelayan.di.Bawah.10.GT
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/15/103100326/Susi.Saatnya.Nelayan.Indonesia.Swasembada.Perikanan
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/15/103100326/Susi.Saatnya.Nelayan.Indonesia.Swasembada.Perikanan
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2014/12/15/103100326/Susi.Saatnya.Nelayan.Indonesia.Swasembada.Perikanan
http://finance.detik.com/read/2014/12/13/105630/2776358/4/sikap-tegas-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-bisa-beri-sentimen-positif-ke-investor
http://finance.detik.com/read/2014/12/13/105630/2776358/4/sikap-tegas-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-bisa-beri-sentimen-positif-ke-investor
http://finance.detik.com/read/2014/12/13/105630/2776358/4/sikap-tegas-jokowi-tenggelamkan-kapal-asing-bisa-beri-sentimen-positif-ke-investor
http://news.detik.com/read/2014/12/14/173323/2776889/159/lawan-ganas-senjata-serbaterbatas
http://news.detik.com/read/2014/12/15/055248/2776973/159/beking-bisnis-ali-baba
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Tabel 1.2 

Unit artikel yang di analisis 

TANGGAL KOMPAS.COM DETIK.COM 

 

9 Desember 

2014 

 

10 Desember 

2014 

 

 

11 Desember 

2014 

 

12 Desember 

2014 

 

 

13 Desember 

2014 

 

14 Desember 

2014 

 

15 Desember 

2014 

 

Menteri  Susi : kami 

menangkap 22 kapal tiongkok 

 

Susi geram kapal Tiongkok 

yang ditangkap gunakan 

bendera Indonesia 

 

Susi : “illegal fishing”rugikan 

Negara 300 triliun per tahun 

 

Susi berharap pengadilan 

kelautan dapat atasi kejahatan 

perikanan 

 

Ibu Susi pun jadi putrid duyung 

 

 

Menteri Susi : poros maritime 

kedaulatan ekonomi NKRI 

 

Susi minta TNI kerahkan tujuh 

kapal perang di laut Arafura  

 

Bantu menteri Susi,bea cukai 

tangkap 2 kapal pencuri ikan 

 

Gawat! Raja Ampat terancam 

nelayan local pengebom ikan 

 

 

Menteri Susi pilih tenggelamkan 

kapal pencuri ikan daripada dilelang 

 

14 kapal pencuri ikan china kabur 

karena TNI telat datang,ini kata 

Menhan 

 

Cerita nelayan tentang perubahan di 

derawan setelah kedatangan Menteri 

Susi 

 

Ada Susi, pencuri ikan ngeri 

 

Mohammad Indah ginting : mafia 

sampai bunuh-bunuhan 

 

Terjadinya pemilihan artikel yang akan di analisis ini, dikarenakan artikel 

–artikel tersebut yang paling mendekati dengan semua perangkat yang akan 

penulis kaji. 

F.5. Teknik analisa data 

Tehnik analisa data yaitu menganalisis data yang berhasil dikumpulkan 

oleh si peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. (Rachmat Kriyantoro 

2008:85) 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah framing berita kasus Susi 

Pudjiastuti Terkait Penenggelaman Kapal Ilegal. Untuk  mengolah data 
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penelitian tersebut, maka peneliti akan mengolahnya dengan 4 struktur kategori 

dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, yaitu dengan struktur sintaksis, 

struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis framing 

modelZhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang merupakan  hasil 

pengembangan dari teori van dijk sebagai analisa data. Perangkat framing yang 

mereka sajikan dalam meneliti suatu media melalui struktur bahasa yang 

digunakan dalam mengkonstruksi suatu realitas. Framing dapat diartikan sebagai 

cara untuk mengetahui bagaimana  media membingkai atau  mengemas isu atau 

 peristiwa melalui teks yang terdapat dalam  isi media. 

Pan dan Kosicki membagi perangkat framing kedalam 4 struktur golongan 

besar yaitu, Sintaksis,skrip,tematik,retoris. Keempat struktur tersebut merupakan 

rangkaian yang menunjukan framing dari suatu media. Keempat pendekatan 

tersebut dapat digambarkan kedalam bentuk skema sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Skema Framing 

Struktur Perangkat Framing Unit yang diamati 

SINTAKSI : 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1.      Skema berita Headline,Lead,Latar 

Informasi,Kutipan 

Sumber,Pernyataan,Penutup. 

SKRIP : 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

2.      Kelengkapan berita 

 

5W+1H 
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TEMATIK : 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3.      Detail 

4.      Maksud kalimat 

berhubungan 

5.      Nominalisasi antar 

kalimat 

6.      Koherensi 

7.      Bentuk kalimat 

8.      Kata Ganti 

Paragraph,Proposisi 

RETORIS : 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

9.      Leksigon 

10.  Grafis 

11.  Metafora 

12.  Pengadaian 

Kata,Idiom,Gambar/Foto,Grafik 

(Sobur,Alex.2004:161) 

1.      Sintaksis 

Pengertian dari susunan bagian  berita head line, latar 

 informasi,sumber,penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. 

Memberi petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memakai peristiwa 

dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa. 

a.       Head line mempengaruhi pengertian wartawan terhadap kisah yang kemudian 

digunakan dalam  membuat peristiwa seperti yang dibeberkan. Sering kali dengan 

menekan makna tertentu lewat pemakainan  tanda tanya menuju  sebuah 

perubahan dan  tanda kutip untuk menunjukan  jarak  perbedaan 
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b.      Lead, adalah perangkat sintaksis lain yang sering digunakan. Lead umunya 

memberikan sudut pandang dari berita, menunjukan persepektif  tertentu dari 

peristiwa yang diberitakan. 

c.        Latar informasi, bagian dari berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti kata) 

yang ingin disampaikan atau bisa dikatakan latar mampu mempengaruhi makna 

yang ingin ditampilkan wartawan 

d.      Sumber, segi lain yang diperhatikan dari sintaksis adalah pengutip sumber berita 

pengulingan, sumber ini menjadi perangkat framing. Maksudnya adalah karena 

kemampuan sebagai wartawan yang berkuasa dalam pemilihan sumber untuk 

membangun objektivitas, maka tidak terlihat sebenarnya  pemilihan  sumber ini 

tidak untuk mendukung  pendapatnya. 

2.      Skrip 

Bentuk umum dari struktur skrip 5W+1H meskipun  pola ini tidak selalu 

dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan  kategori informasi ini yang 

diharapkan diambil noleh wartawan. Unsur kelengkapan  berita ini dapat menjadi 

penanda framing yang penting. 

3.      Tematik 

Dalam  menulis berita, seorang wartawan mempunyai tema tertentu atas 

suatu peristiwa. Tema itulah yang akan dibuktikan dengan susunan atau bentuk 

kalimat, proposisi atau  hubungan antar proposisi. Dalam suatu  peristiwa tertentu, 

pembuat teks dapat memanipulasi  penafsiran pembaca atau  khalayak tentang 

suatu  peristiwa. Elemen yang bisa digunakan adalah : 
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a.       Detail 

Elemen wacana  detail berhubungan dengan control informasi-informasi yang 

ditampilkan seseorang (Komunikator). Komunikasi akan menampilkan secara 

berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. 

Sebaliknya ia akan menampilkan  jumlah sedikit (Bahan kalau perlu tidak 

disampaikan) Bila hal itu merugikan kedudukannya. 

b.      Maksud : 

Elemen maksud  melihat informasi yang menguntungkan  komunikator akan 

diuraikan secara ekspilit dan jelas tersamar, implicit dan tersembbunyi. Tujuan 

akhir adalah publiki hanya disajikan informasi yang menguntungklan 

komunikator, informasi yang menguntungkan disajikan secara jelas, dengan kata-

kata yang tegas dan menunjuk  langsung kepada fakta. 

c.       Nominalisasi 

Elemen nominalisasi berhubungan dengan pertayaaan atau  anggapan 

komunikator dalam memandang suatu objek dapat dianggap sebagai sesuatu yang 

tinggal sendiri atau sebagai suatu kelompok (Komunita). Nominalisasi dapat 

memberi sugesti pada khalayak adanya generalisasi. 

d.      Koherensi 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. 2 buah 

kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat 

dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Sehingga, fakta tidak dapat 

dihubungkan sekalipun berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. 
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e.       Bentuk kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir logis, 

yaitu prinsip kasualita. Dimana ia menanyakan apakah A yang menjelaskan B, 

ataukah B yang menjelaskan A. Logika kasualita ini jika diterangkan dalam 

bahasa menjadi susunan objek (yang diterangkan) dan oredikat (yang 

diterangkan). Bentuk kalimat ini menentukan makna yang dibentuk oleh susunan 

 kalimat. Dalam kalimat yang berstruktur aktif, seseorang  menjadi subjek dari 

pernyataan. Sedangkan dalam kalimat pasif seseorang menjadi objek dalam 

 peryataan. 

f.       Kata ganti 

Elemen kata ganti merupakan  elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

 menciptakan imajinasi. Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh komunikator 

untuk menunjukan  posisi seseorang yang dapat menggunakan kata ganti”Saya” 

atau “Kami” menggambarkan sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator 

semata-mata. 

Tetapi ketika memakai kata ganti “Kita” menjadikan sikap tersebut 

sebagai referensi dari sikap bersama dalam  suatu komunikasi tertentu. 

4.      Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan  gaya atau kata 

ganti yang dipilih oleh wartawan  untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. 

Dari wacana berita suatu kebenaran ada beberapa elemen  struktur retoris yang 

dipakai oleh wartawan  sebagai berikut 
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a.       Leksikon 

Elemen ini menandakan pilihan wartawan  terhadap berbagi kemungkinan yang 

tersedia. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukan  sikap dan ideology tertentu. 

Peristiwa dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda. 

b.      Gaya 

Elemen gaya berhubungan dengan pengemasan pesan yang disampaikan dengan 

bahasa tertentu untuk menimbulkan efek tertentu kepada khalayak. Sebuah tulisan 

yang banyak  

berisi bahan hukum ketika melaporkan suatu peristiwa kemungkinan dimaksud 

agar pandangan yang dipandang yang dituliskan oleh wartawan diterima baik oleh 

 khalayak, dan untuk menekankan bahwa pandangan yang diungkapkan tidak 

benar berdasarkan hukum. 

c.       Grafis 

Elemen ini untuk memeriksa penekanan atau penonjolan oleh wartawan, dalam 

wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan lain. Pemakainan 

huruf tebal,huruf miring,pemakaian garis bawah,huruf besar,pemberian warna 

foto, termaksud didalamnya adalah pemakaian caption,raster,grafik,gambar,table 

untuk mendukung arti penting dari suatu pesan. Elemen grafis memberikan efek 

kognitif, dalam  arti informasi dianggap penting dan  menarik sehingga harus 

dipusatkan atau difokuskan. 
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d.      Pengandaian 

Elemen wacana pengandaian  merupakan pertanyaan yang digunakan untuk 

mendukung makna suatu teks. Pengandaian adalah upaya untuk mendukung 

pendapat dengan meberikan premis yang dipercaya kebenaranya. 

e.       Metafora 

Dalam suatu wacana,seseorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan 

pokok  lewat teks tetapi juga kiasan, ungkapan  metafora yang dimaksudkan 

sebagai bumbu suatu berita, tetapi pemakaian  metafora tertentu bisa menjadi 

petunjuk utama untuk mengenai makna tertentu. 

 


