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ABSTRAKSI 

Salah satu rubrik yang menarik pada surat kabar Jawa Pos adalah Jati Diri yang terletak pada 

halaman opini. Jati Diri adalah rubrik yang membawakan visi atau opini sebuah surat kabar 

tentang sesuatu. Melihat kepentingannya dan merupakan citra institusi yang diembannya, tajuk 

rencana umumnya ditulis oleh wartawan yang telah menduduki posisi yang sangat tinggi seperti 

Redaktur Senior, Redaktur Pelaksana, Wakil Pimred dan Pemred.  

Metode analisis framing yaitu metode analisis untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan 

dikonstruksikan oleh media. Analisis framing yang digunakan mengacu pada Zhongdang Pan 

dan Gerald Kosicki. Model ini berasumsi bahwa setiap tajuk rencana mempunyai frame yang 

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

elemen yang berbeda dalam suatu teks tajuk rencana seperti kutipan narasumber, latar informasi, 

pemakaian kata atau kalimat tertentu kedalam teks secara keseluruhan. Dilihat dari kelengkapan 

perangkat framing, model ini lebih detail dalam menganalisis setiap teks yang ada. Model ini 

membagi struktur analisis menjadi empat bagian yaitu sintaksis, skrip, tematik, retoris.  

Tipe penelitian ini adalah tipe interpretatif. Obyek penelitian ini adalah rubrik Jati Diri yang 
merupakan tajuk rencana Jawa Pos. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan edisi Maret-April 2009 yang relevan dengan kampanye dan pemilihan 

legislatif. Analisis data dilakukan dengan pendekatan konstruktivis. Peristiwa kampanye dan 

pemilihan legislatif dibingkai oleh Jati Diri sebagai sebuah peristiwa politik yang menarik karena 

berkaitan dengan penentuan wakil rakyat dan nasib bangsa Indonesia lima tahun 

mendatang.Hasil penelitian ini adalah bagaimana beberapa isu mengenai kampanye dan 

pemilihan legislatif ditonjolkan oleh Jati Diri dengan menghilangkan isu yang lain, diantaranya 

Jati Diri menonjolkan isu tentang pejabat negara yang dibingkai identik dengan pejabat parpol 

selama berkampanye, kampanye yang dibingkai sama seperti bazaar yang mengobral janji 

semata, kejutan pemilu yang dibingkai kedalam empat prediksi, terakhir bagaimana Jati Diri 

membingkai partai pemenang pemilu sebagai suara rakyat yang sesungguhnya. Hasil temuan 

tentang framing Jati Diri adalah pada latar informasi terdapat kritisme dan impresi dari Jati Diri. 

Penggunaan 5W+1H tidak selalu dipakai dalam penulisan tajuk rencana ini. Tema yang diangkat 

juga terdapat himbauan yang positif yang terdapat baik pada lead maupun penutup. Dalam Jati 

Diri, unsur retoris banyak penggunaan metafora daripada hiperbola 

 

ABSTRAC 

One of the interesting coloum in Jawa Pos newspaper is a Jati Diri at the “opini” page. Jati Diri is 

a coloum that image vision and opinion of the newspaper about some topics. The uses of 

editorial is a show the imageof the institution, usually written by the top journalist like a senior 

editor. 

Frame analytical method is a analytical method to know how the reality organized and 

constructed by media. The uses to Zongdang Pan and Gerald Kosicki models that assumed that 



every editorial has a frame for a centre organization idea. This frame is an idea that connect with 

the different element in a text, like a quotation from the informant, background information, 

specific word and sentence into the whole text. By the frame instrument this models is a more 

detail to analize every text. This model is devide analytical structure into 4 parts : sintact, script, 

thematic, retoric. 

The type of research is an interpretative research.And the object is a Jati Diri coloumn as a 

editorial of Jawa Pos. data collectors by documented the newspaper from March-April 2009.The 

result of the research is: Campaign issue and legislative election is bold by Jati Diri and avoidy 

another issues for example about official state issues that always correlated by their signature 

party when the campaingn period, campaign with a “promise sale”, suprising election that 

framed on four periods, and how Jati diri framed the winning party as the real public needs. The 

result of the frame at the Jati Diri is an the Jati Diri’s Background interpretation of critism and 

self impression, 5W+1H not always used in this editorials.There also positive suggestion on the 

lead and the closing as a conclusion. At Jati Diri, rethorical metaphore used more than 

hyperbolic. 

 


