
36 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISA 

 

A. Gambaran Umum Harian Suara Merdeka 

Suara Merdeka berdiri pada tanggal 11 Februari 1950 ini 

merupakan salah satu Koran tertua di Indonesia yang lahir di Semarang 

oleh para pejuang pers yang di pimpin oleh H. Hetami dengan misi awal 

memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka. Aspirasi dan juga 

suara hati nurani rakyat di anggap penting untuk di tamping oleh media 

yang dikelola para pejuang pers, Dengan modal uang sebesar Rp. 250.000 

yang di dapatkan H. Hetami dari sokongan ayahnya, KH Muhammad 

Idris. Hetami mulai merintis peneritan Koran baru yang bernama suara 

merdeka. Suara Merdeka juga memiliki surat izin Usaha Penerbitan Pers 

Berdasarkan SK Menteri Penerangan RI No.001/SK/MEMPENA/1985 

tanggal 8 November 1985. 

Misi awal Suara Merdeka yaitu suara rakyat yang baru saja 

merdeka. Surat kabar yang menyandang predikat ― Perekat Komunitas 

Jawa Tengah‖ dan filosofi semar, membawa konsekuensi dan memberi 

peneknan yanglebih besar pada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di Jawa Tengah. tentunya dengan tidak mengabaikan pada 

komitmen untuk mengabdi kepada kepentingan nasional. dengan kata lain, 

tetap ada keseimbangan antara berita nasional dan daerah. 
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Kemudian Penyajian halaman dan rubrikasi terhitung mulai 

pertengahan tahun 1998 sampai saat ini, Suara Merdeka telah melakukan 

berbagai perubahan pola liputan yang berkaitan dengan tata letak dan 

penambahan rubric baru. Perubahan ini sebagai konsekuensi logis 

kebijakan redaksional Suara Merdeka dimana Suara Merdeka menambah 

jumlah halaman yang semula 16 halaman menjadi 20 halaman perharinya. 

Keinginan menambah jumlah halaman  adalah manifestasi dari kondisi 

dimana jumlah pembaca Suara Merdeka adalah masyarakat Jawa Tengah, 

maka halaman yang ditambah adalah segmen informasi daerah. 

Untuk tampilan dan pengelompokan halaham, Suara Merdeka 

mengelompokan halaman berdasarkan segmen umum. Berikut pengaturan 

dan tampilan tiap halaman dan per edisi surat kabar Suara Merdeka,. Pada 

halaman 1 atau halaman muka berisi tentang berita actual yang menarik 

yang terjadi baik berita ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, 

olahraga yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Kemudian 

Harian Suara Merdeka juga mempunyai beberapa rubrikasi seperti Rubrik 

Nasional yang merupakan berita politik, sosial budaya, halaman berisi 

tentang seputar nasional dan berkaitan dengan isu-isu nasional. rubric 

lainnya yaitu rubrik hukum, rubrik ekonomi dan bisnis, rubrik wacana, 

rubrik wacana lokal, rubrik iklan kecik, rubrik olahraga, rubrik 

internasional, rubrik edukasia, rubrik perempuan, dan rubrik hiburan. 

Pada halaman daerah Suara Merdeka dalam rubrik ini, Suara 

Merdeka mnyiapkan halaman khusus seperti Solo Metro, Semarang Metro, 
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Lintas Pantura, Lintas Kedu, Banyumas. Halaman khusus tersebut berisi 

berita-berita yang berkaitan dengan daerah yang bersangkutan. 

B. Gambaran Umum Harian Radar Semarang 

Jawa Pos Radar Semarang adalah surat harian pagi yang terbit di 

Semarang Jawa Tengah Indonesia, yang resmi berdiri pada 1 April 2000. 

Sekarang memiliki kantor redaksi di jalan Veteran 55 Semarang. Pada 

mulanya harian Jawa Pos Radar Semarang terbit pada pertengahan tahun 

1999 sebagai suplemen pada harian Jateng Pos, yang merupakan Jawa Pos 

Terbit untuk sirkulasi daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Awal tahun 2000 yaitu pada tanggal 1 April Jawa Pos kembali 

suplemen jawa pos terbit 12 halaman dengan wilayah edarsepanjang 

pantura dan pekalongan timur sampai rembang, dan ke selatan, daerah 

Salatiiga sampai sebagian wilayah eks keresidenan kedu. Selain versi 

cetak, Jawa Pos Radar Semarang juga memiliki edisi online yang berisi 

berita-berita yang diperbaharui secara aktual. 

Harian Radar Semaang merupakan Koran atau surat kabar harian 

pagi yang terbit di Semarang Jawa Tengah Indonesia. Harian ini 

diterbitkan oleh PT Semarang Inermedia Pers, termasuk dalam group jawa 

pos serta memiliki sirkulasi yang tersebar di wilayah keresidenan eks 

Semarang diantaranya yaitu (Semarang, Salatiga, Demak, Kendal, Batang, 

dan Pekalongan). 
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C. Profil Informan 

1. Wakil Pemimpin Redaksi Harian Suara Merdeka 

Wakil pemimpin redaksi harian Suara Merdeka dijabati oleh 

Triyanto Triwikromo dari tahun 1994. Beliau lahir di  Salatiga, 15 

September 1964 ini lulus Magister Ilmu Susastra Universitas 

Diponegoro, Semarang. Beliau juga bekerja sebagai dosen Penulisan 

Kreatif di Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas 

Diponegoro.  

Beliau mendapat anugerah Tokoh Seni Pilihan Tempo 2015 

(Sastra-Puisi) setelah menulis Kematian Kecil Kartosoewirjo. Buku 

yang sama juga masuk Lima Besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2014-

2015. beliau juga memperoleh Penghargaan Sastra 2009 Pusat Bahasa 

untuk buku kumpulan cerpen Ular di Mangkuk Nabi. Adapun Surga 

Sungsang (buku cerita terbitan Gramedia Pustaka Utama, 2014) masuk 

Lima Besar Kusala Sastra Khatulistiwa 2013-2014. A Conspiracy of  

God-killers (Lontar, 2015) dan The Serpent in The Holy Grail 

(Gramedia Pustaka Utama, 2015) dan buku cerita Upside-Down 

Heaven (Gramedia Pustaka Utama, 2015) adalah kisah-kisah Triyanto 

yang dipamerkan di Frankfurt Boof Fair (2015), Jerman.  Cerpen-

cerpennya diterjemahkan dalah bahasa Swedia, Jerman, Prancis, Italia, 

dan Inggris. Pada 2107 Triyanto mendapat beasiswa unggulan dari 

Kemdikbud untuk residensi sastra ke Berlin, Jerman, selama tiga 

bulan. 
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Selain penghargaan yang ia peroleh beliau juga aktif menganggit 

puisi (antara lain terbit dwi bahasa di Australia dalam Mud Purgatory 

2008), ia menulis kumpulan cerita pendek Anak-anak Mengasah Pisau 

(Children Sharpening the Knives) (Masscom Media, 2003). beliau juga 

menulis Selir Musim Panas (antologi puisi, KPG, 2016), Sesat Pikir 

Para Binatang (antologi cerpen,, Grasindo 2016), dan Bersepeda ke 

Neraka (antologi cerita, KPG 2016). Pada 2005 dan 2007 mengikuti 

Utan Kayu International Literary Bienale. Pada 2005, ia menjadi 

peserta Wordstorm: Northern Territory Writer Festival di Darwin dan 

Januari-Februari 2008 menjadi peserta Gang Festival dan residensi 

sastra di Sydney, Australia. Pada 2107 Triyanto mendapat kesempatan 

residensi sastra ke Berlin, Jerman, selama tiga bulan atas biaya 

Kemdikbud. Pada 2010 antologi puisinya Pertempuran Rahasia (2010) 

diterbitkan  oleh Gramedia Pustaka Utama. 

Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa Wakil Pemimpin 

Redaksi memiliki wewenang dan memberikan arahan kepada semua 

tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi.  

2. Redaktur Radar Semarang 

Redaktur di Harian Radar Semarang dijabati oleh Pratono. Lahir di 

Semarang pada tanggal 21 September 1981. Beliau adalah lulusan 

sarjana dari Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang. 

Beliau sejak awal lulus kuliah langsung bekerja di Jawa Pos Radar 

Semarang, namun jabatan awal beliau adalah Wartawan pada tahun 
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2005-2009, 2009-2010 menjabat sebagai asistant Redaktur, dan 2010- 

sekarang menjadi redaktur. Selain menjabat sebagai redaktur beliau 

juga mengikuti beberapa kegiatan lain diantaranya yaitu Komunitas 

Good Read, AJI Semarang.  

Dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa redaktur dalam 

keredaksian memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan materi 

liputan kepada wartawan. Memberikan arahan kepada reporter 

mengenai apa yang disepakati untuk melakukan liputan berdasarkan 

hasil rapat redaksi.  
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D. Analisis Framing 

Peneliti melakukan penelitian terhadap berita-berita yang dimuat harian 

Suara Merdeka dan Harian Radar Semarang terkait dengan pemberitaan 

tentang kegiatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kategori 

infrastruktur mengenai isu Tol Bawen – Salatiga. 

Tabel 3.1 

Daftar Teks Berita Harian Suara Merdeka 

No. Hari/Tanggal Halaman Judul 

1 Jum‘at, 3 Februari 

2017 

8 Tol Bawen-Salatiga Baru 82 

2 Jum‘at, 9 Juni 2017 26 Pemandangan Indah sekitar 

pintu gerbang Tol jadi Viral 

3 Selasa, 4 Juli 2017 2 Tol Bawen-Salatiga Ditutup 

 

Tabel 3.2 

Daftar Teks Berita Harian Radar Semarang 

No. Hari/Tanggal Halaman Judul 

1 Jumat, 3 Febuari 2017 1 Tol Bawen-Salatiga Molor 

Satu Bulan 
2 Jumat, 9 Juni 2017 1 Bayar Tol Bawen di Exit Tol 

Salatiga 

 

Analisis framing yang digunakan oleh peneliti menggunakan model 

analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan memakai 

unsur dari wartawan menyusun fakta (sintaksis), carawartawan mengisahkan 

fakta (skrip), cara wartawan menuliskan fakta (tematik), dan cara wartawan 

menekankan fakta (retoris).  
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1. Teks Berita Harian Suara Merdeka 

1.1 Berita 1 

 

Gambar 4.1 Teks Berita 1 

Harian Suara Merdeka 

Judul  : Tol Bawen-Salatiga Baru 82 Persen 

Hari/ Tanggal : Jum‘at, 3 Februari 2017 

Halaman  : 8 
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Tabel 3.3 

Analisis Berita 1  

Kalimat Proposisi 
STRUKTUR 

Sintaksis Skrip Tematik Retoris 

K 1-2 Tol Bawen-Salatiga Baru 82 Persen Judul What Judul Leksikon: 

Tol 

SEMARANG- Progres 

pembangunan jalan tol Semarang-

Solo seksi III ruas Bawen-Salatiga 

sepanjang 17,56 km higga kini telah 

mencapai 82%. 

Lead, Latar 

Informasi 

What, 

How 

Tema satu: 

Proses dan 

kendala 

pembanguna

n jalan tol 

Leksikon: 

Tol, 

 Grafis: 17, 

56 dan 82% 

K 3 Meski ada sedikit kendala pada satu 

segmen yakni jalur setelah jembatan 

tuntang sepanjang 2 km masih dalam 

proses pengerukan, namun 

operasional jalan tol dipastikan 

dimulai April mendatang. 

Latar 

Informasi  

Why Mendukung 

tema satu  

Leksikon: 

Pengerukan 

Grafis:2 Km 

K 4 ―April nanti sudah bisa beroprasi 

sehingga saat lebaran tahun ini bisa 

full dilalui,‖ kata Gubernur Ganjar 

Pranowo dalam keterangan persnya 

usai meninjau progres di jalan tol 

Semarang-Solo di ruasTol Jembatan 

Tuntang Kabupaten Semarang, 

Kamis (2/2) 

Pernyataan  How  Leksikon: 

Tol 

K 5 Sepanjang 2 kilo meter diperkirakan 

bisa diselesaikan Februari ini. Jalan 

di wilayah tersebut diketahui masih 

berupa perbukitan sehingga 

diperlukan penggerukan. 

Latar 

informasi 

When Mendukung 

tema satu 

Metafora: 

Hujan 

menjadi 

kendala 

 Terkendala Hujan Sub Judul  Sub Judul Leksikon: 

Hujan  

K 6 Sementara itu, Indriono, selaku 

pimpinan proyek Tol Bawen-

Salatiga, mengungkapkan hujan 

memang menjadi sedikit kendala 

dalam menyelesaikan proyek. 

Pernyataa  What, 

Why 

Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

Pengeprasan

, sedikit 

K 7 Selama Januari sudah 20 hari 

terpaksa berhenti. Proses pengepasan 

bukit hanya bisa dikerjakan jika 

kondisi tidak hujan. 

Latar 

informasi 

When, 

Why 

Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

Pengecoran 

Grafis:20 

Hari 
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K 8-9 ―Jika cuaca mendukug maka April 

Sudah bisa operasional. Hujan 

menjadi masalahnya dan saat 

mengepras bukit jika dilakukan saat 

hujan justru berbahaya, sedangkan 

kalau untuk pengecoran beton kami 

lakukan 24 jam setiap hari,‖ papar 

Indriono 

Kutipan  When Mendukung 

tema satu 
 

K 10-11 Hingga awal Februari ini, jalan tol 

Bawen-Salatiga seluas182.39 hektare 

yang melintas 15 desa masih 

menyisakan pekerjaan diruas jalan 

dengan panjang sekitar 2 km. 

sementara pembangungunan 

Jembatan Tuntang sepanjang 370 

meter dan lebar 25 meter sudah 

selesai. 

Latar 

informasi 

When, 

Why 

Tema dua: 

meresmikan 

dan 

mengoperasi

onalkan 

jalan tol  

Leksikon: 

Tol,  

Grafis: 182. 

39 hektar, 

15 Desa, 2 

km, 370 

meter dan 

25 meter. 

K 12-13 Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) akan 

meresmikan dan mengoprasionalkan 

34 seksi tol sepanjang 391, 9 km 

pada 2017. Lima seksi diantaranya di 

Jawa Tengah dengan total panjang 

110, 95 km. 

Latar 

informasi 

Who, 

Where 

Mendukung 

tema dua  

Grafis: 34 

seksi tol 

sepanjang 

391, 9 km 

pada 2017. 

110, 95 km 

K 14 Jadwal pengoprasian jalan tol 

resmian ruas jalan tol Semarang-

Solo seksi III (Bawen-Salatiga) 

sepanjang 17, 6 km pada Maret 

2017. 

Latar 

informasi 

When Mendukung 

tema dua  

Lekdikon: 

Pengoperasi

an. 

Grafis: 17,6 

km 

K 15-16 Diikuti Ruas jalan tol Solo-Ngawi 

seksi I (Solo-Mantingan) segmen 

Karangayar-Sragen sepanjang 13, 8 

km pada juni 2017. Ruas jalan tol 

Solo-Ngawi seksi (Solo-Mantingan) 

Segmen Sragen-Mantingan 

sepanjang 21.35 km pada Oktober. 

Latar 

informasi 

What, 

When 

Mendukung 

tema dua  

Grafis: 13, 8 

km pada 

juni 207. 21. 

35 km pada 

Oktober. 

K 17 Pada Desember, direncanakan 

peresmian ruas jalan tol (Kartasura-

Karanganyar) sepanjang 20,9 km, 

ruas jalan tol Pejagan-Pemalang 

Seksi III (Sidokaton-Langgeng)10,4 

km, dan seksi IV (Tegal Timur-batas 

Pemalang) 26,9km. 

Latar 

informasi 

What, 

When 

Mendukung 

tema dua  

Grafis: 20, 9 

km, 

Pejagan-

Pemalang 

Seksi III 

(Sidokaton-

Langgeng)1

0,4 km, dan 

seksi IV 
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(Tegal 

Timur-batas 

Pemalang) 

26,9km. 

K 18-20 Pemerintah optimis bisa 

mengekskusi rencana sesuai target. 

―Bawen-Salatiga direncanakan 

peresmiannya pada Maret 2017. 

Salatiga-Solo proses pengadaan dan 

target selesai pada September 2018,‖ 

kata Kepala Badan Pengelolaan 

Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra 

Zuna sebelumnya. 

Pernyataan  Why, 

How 

Mendukung 

tema dua  
 

K 21-24 Jika target terealisasi semua, maka 

jalan tol yang dioperasikan dijateng 

pada tahun 2017 menjadi 134, 95 

km. Dua Seksi diruaSemarang-Solo 

sudah dioperasikan terlebih dahulu. 

Seksi I (Tembalang-Ungaran) Sudah 

dibangun dan dioperasionalkan per 

11 November 2011. Seksi II 

(Ungaran-Bawen) juga sudah 

dioperasikan mulai 4 April 2014. 

Latar 

informasi, 

penutup 

How  Grafis: 134, 

95 km,  

 

Analisis  

a. Struktur Sintaksis 

Teks berita pertama yang dianalisis berjudul ―Tol Bawen-Salatiga 

Baru 82 Persen‖ edisi 3 Februari 2017 di halaman 8. Berita tersebut terdiri 

dari empat belas paragraf. Dengan lead dan informasi sebagai berikut. 

Progres pembangunan jalan tol Semarang-Solo 

seksi III ruas Bawen-Salatiga sepanjang 17,56 km 

higga kini telah mencapai 82%. Meski ada sedikit 

kendala pada satu segmen yakni jalur setelah 

jembatan tuntang sepanjang 2 km masih dalam 

proses pengerukan, namun operasional jalan tol 

dipastikan dimulai April mendatang. (Kalimat 2-3)  
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Lead berita secara jelas menunjukan adanya sedikit kendala dalam 

pembangunan proyek jalan tol, namun dengan begitu harian Suara 

Merdeka optimis bahwa operasional jalan tol dipastikan dimulai April 

mendatang.  

Sedangkan pada paragraf ketiga wartawan meminta pendapat 

mengenai pengoperasian yang dimulai april mendatang kepada Gubernur 

Ganjar Pranowo. Dalam keterangan persnya usai meninjau proses 

pembuatan jalan tol, beliau mengungkapkan; 

―April nanti sudah bisa beroprasi sehingga saat 

lebaran tahun ini bisa full dilalui,‖ kata Gubernur 

Ganjar Pranowo dalam keterangan persnya usai 

meninjau progres di jalan tol Semarang-Solo di 

ruasTol Jembatan Tuntang Kabupaten Semarang, 

Kamis (2/2) 

 

Pada pernyataan Gubernur diatas kita dapat mengetahui bahwa 

wartawan tidak menjelaskan terlebih dahulu tentang kendala namun 

pengoperasian jalan tol. Kemudian baru di paragraf empat hingga tujuh, 

wartawan menuliskan pernyataan dan beberapa kutipan dari Indriono 

selaku pimpinan proyek terkait dengan kendala penyelesaian proyel tol.  

Kemudian di paragraf selanjutnya yaitu paragraf delapan hingga 

dua belas mengenai informasi jadwal dan pengoperasian di jalan tol, 

proses jalan tol yang terjadi berbeda dengan pernyataan dari Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo, seperti yang dijelaskan pada paragraf 

sembilan sampai dengan paragraf sebelas. Namun di paragraf sebelas dan 

dua belas peneliti melihat bahwa jadwal pengoperasian tidah hanya terjadi 
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di ruas jalan tol Bawen-Salatiga saja, namun diikuti dengan ruas jalan tol 

lainnya seperti Solo-Ngawi. 

Kemudian di paragraf 13-14 sebagai penutup menujukkan bahwa 

wartawan masih menjelaskan tentang rencana peresmian jalan tol yang 

terjadi pada bulan maret 2017.  

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa wartawan disini tidak 

hannya menjelaskan tentang pembangunan jalan tol yang telah mencapai  

82 % namun juga menjelaskan tentang jadwal pengoperasian jalan tol. 

Peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa ketidak konsistensinya wartawan 

dalam menulis berita.  

b. Struktur Skrip 

Sebagai berita pertama pada harian Suara Merdeka yang berjudul 

―Tol Bawen-Salatiga Baru 82 persen‖ unsur 5W+1H yang terdiri (who, 

what, where, when, why dan how) sudah terpenuhi, mengenai dua tema 

besar dalam satu berita yaitu adanya sedikit kendala hujan dan penyisaan 

pembangunan di ruas jalan sekitar 2 km, kemudian untuk selanjutnya 

berfokus mengenai jadwal pengoperasian jalan tol. 

c. Struktur Tematik 

Secara Tematik, paragraf demi paragraf berita ini memiliki dua 

tema yaitu pertama mengenai adanya sedikit kendala hujan dan penyisaan 

pembangunan jalan tol, kedua mengenai peresmian dan jadwal 

pengoperasian jalan tol.  
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d. Struktur Retoris 

Perangkat analisis terakhir adalah retoris, menggambarkan pilihan 

kata yang ada dalam teks berita. Judul dari berita pertama ini adalah ―Tol 

Bawen-Salatiga Baru 82 Persen‖ ditulis dengan cetak tebal dan ukuran 

huruf yang lebih besar dari pada judul berita yang lain di judul berta yang 

sama. Peletakan berita ini pada halaman 8.  

Unsur lain yang dilihat adalah leksikon tol, pengeprasan, 

pengoperasian dan pengecoran. Ungkapan yang sering digunakan adalah 

tol. Tol mempunyai arti sebagai suatu jalan yang dikhususkan untuk 

kendaraan yang memiliki penutup diatasnya dan bertujuan untuk 

mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat lain. 

Selanjutnya kata yang digunakan adalah pengeprasan, pengeprasan 

memiliki arti sebagai pemanfaatan lahan. Kemudian pengoperasian 

diartikan sebagai dijalankannya. Untuk kata terakhir yaitu pengecoran 

proses manudaktur yang terjadi saat pembuatan jalan tol. 

Metafor yang digunakan dalam berita ini ada pada paragraf kelima. 

‖Hujan menjadi kendala‖ penggunaan kata tersebut semakin menegaskan 

bahwa pembangunan proyek tol Bawen-Salatiga nantinya akan terhambat 

oleh beberapa kendala. 

Berdasarkan Leksikon dan Metafor yang digunakan oleh harian 

Suara Merdeka, pesan yang ingin disampaikan adalah pembangunan tol 

Bawen-Salatiga yang terhambat karena hujan, yang mengakibatkan 

pembangunan yang tertunda akan memberikan dampak negatif kepada 
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pemudik. Kemudian berdasarkan Grafis yang digunakan harian Suara 

Merdeka, lebih condong pada ruas pembangunan jalan tol yang akan 

dioperasikan.  

Berita 2 

1.2 Berita 2 

 

 

Gambar 4.2 Berita 2 

Harian Suara Merdeka 
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Judul : Pemandangan Indah di Sekitar Pintu Gerbang Tol 

Jadi Viral 

Hari /Tanggal :Jum‘at,  9 Juni 2017 

Halaman  : 26 

Tabel 3.4 

Analisis Berita 2 

Kalimat Proposisi 
STRUKTUR 

Sintaksis Skrip Tematik Retoris 

K 1-3 

 

Pemandangan Indah di sekitar 

Pintu Gerbang Tol Jadi Viral 

Judul What Judul Leksiko: Pemandanga, 

viral 

TINGKIR-Pemandangan indah 

di sekitar gerbang tol Salatiga, 

dengan latar belakang Gunung 

Merbabu, menjadi viral di media 

sosial. Manajer Proyek 

Opasional PT Trans Marga 

Jateng (TMJ) Indriyono 

mengatakan, Gerbang Tol 

Salatiga yang disekitarnya 

memiliki pemandangan indah 

tersebut tidak di desai khusus. 

Lead, latar 

informasi, 

pernyataan 

What Tema satu: 

keindahan 

pemandanga

n tol 

Bawen-

Salatiga 

Leksikon: 

Pemandangan 

K 4 ―Ini kebetulan saja karena 

memang lokasi di wilayah 

Salatiga ini memiliki latar 

belakang pemandangan yang 

indah yaitu panorama Gunung 

Merbabu dan Sawah-sawah,‖ 

kata Indriyono 

kutipan dan 

pernyataan 

How Mendukung 

tema satu  
 

K 5-6 Pemandangan Gunung Merbabu 

dari Gerbang Tol Salatiga ini 

bisa terlihat jelas jika langit 

cerah. Biasanya pemandangan 

gunung terlihta ketika pagi atau 

sore hari. 

Latar 

Informasi 

How, 

When 

Mendukung 

tema satu 

Leksiko: 

Pemandangan 

K 7 Gubernur Jateng Ganjar 

Pranowo saat melakukan 

kunjungan kerja di Gerbang Tol 

Salatiga, Kamis (8/6) juga 

mengomentari tentang viral yang 

menilai keindahan sekitar 

Pernyataan. Who, 

What 

Mendukung 

tema satu 
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Gerbang Tol Salatiga itu. 

K 8 Menurutnya, keindahan ini bisa 

menjadi daya tarik tersendiri 

bagi pengunjung yang melintas 

di jalan tol ini. 

Pernyataan  What Mendukung 

tema satu 

Leksikon: Keindahan 

K 9-10 ―Paling tidak jika terjadi macet, 

para pemudik tidak misuh-

misuh, justru bisa menikmati 

keindahan panorama disini. Jadi 

mereka bisa berhenti sambil foto 

dengan gambar yang bagus. Ini 

bisa menjadi promosi agar 

Salatiga mocer,‖ ucap Ganjar 

Kutipan  Why Mendukung 

tema satu 

Leksikon: Misuh-

Misuh 

K 11-12 Secara umum, lanjut Ganjar, ia 

melihat pemandangan sepanjang 

jalan tol di Bawen-Salatiga ini 

cukup bagus. Diharapkan ini 

bisa menjadi daya tarik tersendiri 

dan pengelola jalan tol 

diharapkan bisa mempromosikan 

ini,‖ imbuhnya 

Pernyataan How, 

When 

Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

Pemandangan 

 Bebas dari papan reklame Sub Judul Sub 

Judul 

Sub Judul  

K 13  Wakil Wali Kota Salatiga Muh 

Haris, juga mengunjungi 

Gerbang Tol Salatiga, 

mengatakan keindahan 

pemandangan Gunung Merbabu 

merupakan anugrah bagi kota 

Salatiga. Karena itu, Pemkot 

Salatiga akan berupaya 

melindungi lingkungan dan 

kawasan gerbang tol Salatiga 

terbebas dari papan reklame atau 

bangunan yang bisa mengurangi 

atau menghalangi keindahan 

pemandangan yang disebut-sebut 

mirip dengan pemandangan 

pegunungan swiss. 

Pernyataan Who, 

What 

Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

1. Pemandangan  

2. keindahan 

K 15-16 ―Ini merupakan anugrah bagi 

kota Salatiga mempunyai 

pemandangan yang sedemikian 

bagusnya. Kami akan melakukan 

proseki terhadap kawasan ini 

sehingga keindahan 

Kutipan How, 

Why 

Mendukung 

Tema satu 

Leksikon: Anugrah 
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pemandangan di kawasan ini 

akan terjaga,‖ kata Muh Haris di 

Gerbang Tol Salatiga, Kamis 

(8/6) pagi. 

K 17 Muh Haris menjelaskan, 

keindahan pemandangan yang 

sudah menjadi viral tersebut 

merupakan peluang bagus bagi 

kota Salatiga. 

Pernyataan Who, 

What 

Mendukung 

tema satu 
 

K 18 Pemkot berupaya akan 

mempercantik dan menata wajah 

kota supaya kota Salatiga 

menjadi tempat yang semakin 

nyaman, tidak hanya bagi warga 

Salatiga tapi juga warga dari luar 

Salatiga supaya berkenan 

mampir dan berkunjung ke 

Salatiga. 

Latar 

Informasi 

How Mendukung 

tema satu 
 

K 19 Kami harap, kebijakan penataan 

kota akan membuat kota Salatiga 

makin nyaman, supaya 

masyarakat dari luar Salaiga mau 

singgah atau tinggal semetara di 

Kota Salatiga. 

Pernyataan  Who, 

How 

Mendukung 

tema satu 
 

K 20 Kami akan menata wilayah kota 

termasuk pusat-pusat kuliner 

sampai penginapan. Hal ini tentu 

saja akan membawa dampak 

ekonomi yang menguntungkan 

bagi Salatiga,‖ Imbuh Haris  

Penutup dan 

kutipan  

How, 

What 

Mendukung 

tema satu 
 

 

Analisis 

a. Struktur Sintaksis 

Berita kedua dari harian Suara Merdeka ini berjudul ―Pemandangan 

Indah di Sekitar pintu Gerbang Tol Jadi Viral‖ pada edisi 9 Juni 2017 

halaman 26. Terdiri dari tiga belas paragraf, paragraf pertama adalah lead 

dan latar informasi. 
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Pemandangan indah di sekitar gerbang tol Salatiga, 

dengan latar belakang Gunung Merbabu, menjadi 

viral di media sosial. Manajer Proyek Opasional PT 

Trans Marga Jateng (TMJ) Indriyono mengatakan, 

Gerbang Tol Salatiga yang disekitarnya memiliki 

pemandangan indah tersebut tidak di desai khusus. 

(Kalimat 2-3) 

 

Selanjutnya berita tersebut diawali dengan pernyataan dari Manajer 

Proyek Operasional PT Trans Marga Jateng (TMJ) Indriyono mengenai 

pemandangan Gerbang tol Bawen-Salatiga. Pada paragraf tersebut peneliti 

melihat pernyataan pada kalimat ketiga mengenai pemandangan indah di 

gerbang tol. Pernyataan tersebut akan lebih bermakna ketika digiring pada 

paragraf berikutnya mengenai kutipan dari indriyono. 

―Ini kebetulan saja karena memang lokasi di 

wilayah Salatiga ini memiliki latar belakang 

pemandangan yang indah yaitu panorama Gunung 

Merbabu dan Sawah-sawah,‖ kata Indriyono 

(Kalimat 4) 

 

Sedangkan di paragraf ke tiga peneliti wartawan menjelaskan 

mengenai pemandangan Gunung Merbabu yang bisa dilihat dari Gerbang 

Tol Salatiga. 

Pemandangan Gunung Merbabu dari Gerbang Tol 

Salatiga ini bisa terlihat jelas jika langit cerah. 

Biasanya pemandangan gunung terlihta ketika pagi 

atau sore hari.(Kalimat5-6) 

 

Kemudian di paragraf empat hingga tujuh, mengenai kutipan dan 

pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah yang mengomentari tentang 

viralnya keindahan sekitar Gerbang Tol Bawen-Salatiga. 
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Peneliti menggaris bawahi bahwa dalam kutipan dan pernyataan 

dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ada beberapa kutipan dan 

pernyataan diantaranya yaitu komentar beliau tentang keindahan sekitar 

Gerbang tol Salatiga dan juga harapan untuk jalan tol agar menjadi daya 

tarik tersendiri. Dengan demikian persoalan yang muncul kemudian perlu 

dilihat apakah pernyataan dan kutipan dari Gubernur Jawa Tengah 

menyangkut komentar keindahan sekitar Gerbang tol Salatiga dan juga  

harapan untuk pengelola jalan tol agar menjadi daya tarik tersendiri. 

Kemudian di paragraf delapan hingga tiga belas, mengenai kutipan 

dan Pernyataan dari Wakil Wali Kota Salatiga yaitu Muh Haris mengenai 

keindahan pemandangan Gunung Merbabu yang merupakan Anugrah Bagi 

Kota Salatiga. 

b. Struktur Skrip 

Dengan memperhatikan unsur Skrip, berita kedua ini sudah 

memenuhi 5W+1H, namun yang lebih menonjol yaitu How, yaitu didasari 

oleh Keindahan pemandangan indah di Gerbang tol Bawen-Salatiga yang 

menjadi viral di media sosial. Wartawan telah memperkuat unsur ini 

dengan berbagai kutipan dan pernyataan sehingga tidak bersifat mengada-

ngada atau hoax. 

c. Struktur Tematik  

Secara Tematik, paragraf demi paragraf, berita ini hanya 

mengusung satu tema yaitu keindahan pemandangan di sekitar gerbang tol 

menjadi viral di media sosial.  
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d. Struktur Retoris 

Perangkat analsis retoris keempat yaitu retoris yang diambil dari 

sebuah judul berita ―Pemandangan Indah sekitar Pintu Gerbang Tol Jadi 

Viral‖, ditulis dengan huruf biasa dan ukuran huruf tidak terlalu besar. 

Peletakan berita ini  pada halaman 26 yang artinya menjadi kabar segmen 

daerah. 

Unsur lain yang dilihat dalam struktur retoris ini adalah foto. Foto 

yang menggabarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sedang 

melihatkan keindahan sekitar Gerbang Tol Salatiga. 

 

Gambar 4.3 Berita 2 

 Unsur analisis selanjutnya adalah leksikon atau pemilihan kata. 

Leksikon yang banyak digunakan dalam berita kedua di harian Suara 

Merdeka ini adalah pemandangan, keindahan, misuh-misuh dan anugrah. 

Penggunaan kata pemandangan mempunyai arti sebagai sesuatu yang baik 

dan juga menyenangkan. Kemudian keindahan yang memliki arti enak 

dipandang, sedangkan misuh-misuh sendiri mempunyai arti orang yang 
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sedang marah-marah tidak jelas. Dan yang terakhir yaitu kata anugrah 

yaitu suatu pemberian dari tuhan.  

Selanjutnya metafor ―Gunung Merbabu‖ berita ini bermaksud 

untuk menonjolkan adanya pemandangan indah di gerbang tol Salatiga 

yaitu Gunung Merbabu. 
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1.3 Berita 3 

 

 

 

Gambar 4.4 Berita 3 

Harian Suara Merdeka 

Judul  : Tol Bawen-Salatiga Ditutup 

Hari/ Tanggal : Selasa, 4 Juli 2017 

Halaman : 2 
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Tabel 3.5  

Analisis Berita 3 

Kalimat Proposisi 

STRUKTUR 

Sintaksis Skrip Tematik Retoris 

K 1-3 Tol Bawen-Salatiga Ditutup Judul What Judul Judul 

SEMARANG- PT Trans Marga 

Jateng (TMJ) menutup jalan tol 

Bawen-Salatiga mulai Senin 

(3/7) pukul 22.00. Para pemudik 

hendak kembali ke Jakarta dan 

Kota-kota lain tidak bisa lagi 

melintas jalan tersebut. 

Lead, Latar 

informasi,  

What, 

When 

Tema Satu: 

Ditutupnya 

Jalan Tol 

Bawen-

Salatiga 

 

K 4 Menurut Manajer Operasional 

PT TMJ Fauzi Abdul Rahman, 

Setelah ini jalan tol Bawen-

Salatiga akan di sempurnakan. 

Pernyataan Who Mendukung 

tema satu 
 

K 5 ―Selain itu akan ada audit oleh 

Badan Pengaturan Jalan Tol 

(BPJT). Setelah itu baru dibuka 

lagi,‖ Jelasnya. 

Kutipan  How Mendukung 

tema satu  
 

K 6 Kepala Dinas Perhubungan 

Provinsi Jateng Satriyono 

Hidayat menjelaskan, pemudik 

masih bisa melalui tol darurat 

hingga H+10 Lebaran atau 

Kamis (6/7) 

Sumber 

dan 

pernyataan  

Who Mendukung 

tema satu 
 

K 7-8 Diperkirakan masih ada sekitar 

3 persen pemudik yang 

menghabiskan masa liburan di 

Jawa Tengah. Tercatat 97 Persen 

dari 487 ribu kendaraan yang 

melalui jalan tol sudah kembali 

ke kota masing-masing. 

Latar 

informasi 

What Mendukung 

tema satu 

Grafis: 3 

persen 97 

persen, dari 

487 ribu 

kendaraan 

K 9 ―Masih ada sekitar 3 persen 

pemudik yang melakukan 

perjalanan baik secara 

bertahap,‖ kata Satriyo di 

kompleks kantor gubernur, 

kemarin. 

Kutipan Who, 

How 

Mendukung 

tema satu  

Grafis:3 Persen 

K 10 Meski sempat ditutup sementara 

pada Minggu (2/7), sore hari tol 

darurat atau fungsional Batang-

Brebes Timur kembali dibuka. 

Latar 

informasi 

How Mendukung 

tema satu  

Grafis: 40 

Kilometer 
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Penutupan disebabkan 

kemacetan panjang di tol Cipali 

hingga cikampek sepanjang 40 

kilometer. 

 Perbaikan Kinerja Sub Judul  Sub 

Judul  

Sub Judul  

K 11-12 Sementara itu, arus balik dari 

sejumlah wilayah di Jateng terus 

berlangsung. Sebagaian 

pemudik memanfaatkan 

program mudik/balik gratis yang 

diadakan Pemprov melalui 

Pelabuhan Tanjung Emas. 

Latar 

informasi 

Why, 

What 

Mendukung 

Tema satu 
 

K 13-14 Diterminal Tirtonadi Solo, 

pemudik pulang ke Ibu kota 

dengan 53 bus berkapasitas 

2.800 penumpang diiringi 13 

truk yang mengangkut 538 

sepeda montor. Di Semarang 

juga diberangkatkan 14 bus 

dengan 1.600 penumpang. 

Latar 

informasi 

What, 

How 

Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

twitter,  

Grafis: 53 bus, 

2.800 

penumpang, 13 

truk, 538 

sepeda. 14 bus, 

dan 1. 600. 

K 15 Dari hasil survei lewat twitter, 

kata Satriyo, ada perbaikan 

kinerja Pemprov dalam 

penanganan mudik tahun ini. 

Pernyataan 

dari Satriyo 

mengenai 

hasil survei 

Where, 

How 

Mendukung 

Tema satu 

 

K 16 ―Sekitar 78% pengguna twitter 

yang melintas Jateng 

menyatakan ada perbaikan 

kinerja pemprov,‖ paparnya. 

Kutipan How Mendukung 

Tema satu 

Grafis: 78% 

K 17 Gubernur Ganjar Pranowo 

menjelaskan, penanganan arus 

mudik dan balik berjalan 

optimal. 

Pernyataan Who Tema kedua: 

Penanganan 

arus mudik  

Leksikon: 

1. Lokasi-

lokasi 

2. Menge

valuasi 

3. Menga

udit 

K 18-19 Kepadatan di lokasi-lokasi 

menjadi salah satu fokus 

perhatian. Pihaknya telah 

meminta instansi terkait untuk 

mengevaluasi dan mengaudit 

Latar 

informasi  

What, 

How 

Mendukung 

tema dua  
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berbagai wahana supaya tetap 

aman untuk dijadikan tujuan 

wisata. 

K 20 Terkait dengan bencana di 

kawasan wisata Kawah Sileri di 

Dieng, Banjarnegara, 

menurutnya hal itu lebih 

dipengaruhi alam sehingga sulit 

diprediksi. 

Latar 

informasi 

What Mendukung 

tema dua 
 

K 21 ―Sudah ada arahan supaya 

masyarakat untuk sementara 

tidak mengunjungi tempat 

tersebut,‖ kata Ganjar usai apel 

hari pertama masuk kerja. 

Kutipan 

dan 

penutup   

How Mendukung 

tema dua 
 

Analisis  

a. Struktur Sintaksis 

Berita dari harian Suara merdeka yang ketiga yaitu ―Tol Bawen-

Salatiga Ditutup‖ yang terdiri dari empat belas paragraf. Paragraf pertama 

adalah lead berita yang berpihak kepada PT Trans Jateng (TMJ) yang telah 

menutup jalan tol Bawen-Salatiga. 

PT Trans Marga Jateng (TMJ) menutup jalan tol 

Bawen-Salatiga mulai Senin (3/7) pukul 22.00. Para 

pemudik hendak kembali ke Jakarta dan Kota-kota 

lain tidak bisa lagi melintas jalan 

tersebut.(Kalimat2-3) 

 

Lead secara tegas menunjukan bahwa PT Trans Marga Jateng 

(TMJ) menutup jalan tol mulai senin (3/7) pukul 22.00. judul kalimat 

pasif, lead aktif 

Kemudian di paragraf dua hingga tiga kutipan dan pernyataan 

menurut Manajer Operasional PT TMJ Fauzi Abdul Rahman. Pernyataan 

tersebut akan menjadi bermakna jika menjadi satu paragraf.  
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―Selain itu akan ada audit oleh Badan Pengaturan 

Jalan Tol (BPJT). Setelah itu baru dibuka lagi,‖ 

Jelasnya.(Kalimat 5) 

 

Pada paragraf ke empat Kepala Dinas memberikan pernyataan 

mengenai informasi bagi pemudik untuk menggunakan tol darurat. Dan 

kemudian pada paragraf lima hingga 7 wartawan memberikan informasi 

berupa pernyataan dari Satriyo mengenai data para pemudik.  

Paragraf tujuh hingga sepuluh wartawan memberikan informasi 

mengenai perbaikan kinerja dalam penanganan mudik dari satriyo. 

―Sekitar 78% pengguna twitter yang melintas Jateng 

menyatakan ada perbaikan kinerja pemprov,‖ 

paparnya. 

 

Kemudian di paragraf sebelas hingga empat belas peneliti 

menemukan ketidak konsistenan dalam memberitakan berita ketiga ini 

karena di berita ketiga membahas pernyataan Gubernur Jawa Tengah 

Ganjar Pranowo mengenai tempat wisata yang sedang kena bencana. 

b. Struktur Skrip 

Berita ketiga harian Suara Merdeka, keenam unsur tersebut sudah 

lengkap. Unsur what, when peristiwa dijelaskan pada bagian lead berita 

dan unsur lainnya yaitu who dan how dijelaskan pada paragraf selanjutnya. 

Unsur pertama adalah Who yaitu Manajer Operasional PT TMJ Fauzi 

Abdul Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah,  

Gubenur Jawa Tengah. Namun, diwal atau satu tema wartawan 

memberikan kutipan pernyataan dari Manajer Operasional PT TMJ dan  

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Satriyo. kemudian tema 
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kedua kutipan dan pernyataan mengenai Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo mengenai penanganan arus mudik dan himbauan untuk wisata 

yang dilarang. 

Unsur selanjutnya yaitu what, yaitu peristiwa di tutupnya tol Bawen-

Salatiga kemudian unsur why penutupan tol Bawen-Salatiga karena 

disempurnakan dalam pembangunan jalan tol dan ada audit dari Badan 

Pengatur Jalan Tol (BPJT). 

c. Struktur Tematik 

Secara keseluruhan, berita ini menggunakan tema lebih dari satu. 

Tema pertama mengenai yaitu tol Bawen-Salatiga ditutup karena mau 

disempurnakan dalam pembangunannya dan untuk para pemudik. 

Disini kita dapat lihat kembali dengan jelas bahwa wartawan sejak 

awal tidak hanya bermaksud menyampaikan satu tema dan bermaksud 

untuk memberikan laporan yang lengkap dan berimbang. 

Kemudian kutipan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

diletakkan pada tema kedua dan ketiga yaitu mengenai penanganan arus 

mudik dan mengenai wahana wisata.  

d. Struktur Retoris 

Unsur yang sering digunakan pada berita ketiga harian Suara Merdeka 

yaitu Leksikon atau pemilihan kata. Penggunaan kata Lokasi-lokasi yang 

menjadi fokus perhatian dalam tempat. Kemudian mengevaluasi 

memberikn arti bahwa proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh 



64 

 

mana kegiatan tertentu telah dicapai, sedangkan mengaudit sebagai arti 

menata ulang. 

Berdasarkan grafis pemberitaan ketiga pada harian Suara Merdeka, 

grafis yang digunakan pemberitaan ini mengenai presentase pemudik yang 

menggunakan kendaraan dengan survei di Twitter. 

2. Teks Berita Harian Radar Semarang 

1.1 Berita 1 

 

Gambar 4.5 Berita 1 
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Harian Radar Semarang 

Judul  : Tol Bawen-Salatiga  Molor Satu Bulan 

Hari/Tanggal :Jum‘at, 3 Februari 2017 

Halaman  : 1 

 

Tabel 3. 6 

Analisis Berita 1 

Kalimat Proposisi 

STRUKTUR 

Sintaksis Skrip Tematik Retoris 

K 1-4 Tol Bawen-Salatiga Molor Satu 

Bulan 

Judul What Judul Leksikon: 

Molor 

SEMARANG-Pengerjaan jalan tol 

Semarang-Solo seksi III ruas 

Bawen-Salatiga ditargetkan selesai 

April Mendatang. Target ini molor 

satu bulan dari yang ditetapkan 

Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) yang 

mematok jalan tol bisa 

dioperasikan Maret mendatang. 

Hingga sekarang progres 

pembangunan jalan tol sepanjang 

17, 56 kilometer ini baru mencapai 

82 persen. 

Lead, 

latar 

informasi 

When, 

Who 

Tema satu 

mengenai 

kendala 

pembanguna

n jalan tol 

Leksikon: 

Molor,  

Grafis:baru 

mencapai 82 

persen, 17, 56 

kilometer 

K 5-6 Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo 

menjelaskan, konstruksi jalan tol 

terkendala satu segmen. Tepatnya 

setelah Jembatan Tuntang. 

Pernyata

an  

Who Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

Konstruksi 

K 7-8 Sebab, jalan sepanjang dua 

kilometer tersebut masih berupa 

perbukitan. Saat ini, sejumlah alat 

berat tengah dikerahkan untuk 

pengerukan. 

Pernyata

an  

Why Mendukung 

tema satu 
 

K 9-11 Mantan anggota DPR RI ini 

memperkirakan, pengerukan bukit 

tersebut baru selesai akhir Februari 

ini. Secara keseluruhannya, dia 

mengakui progresnya sudah bagus. 

―Semoga April sudah bisa 

Pernyata

an dan 

Kutipan  

Who, 

When 

Mendukung 

tema satu 
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beroprasi. Jadi lebaran tahun ini 

sudah bisa dilalui full,‖ kata Ganjar 

seusai meninjau pengerjaan jalan 

tol, tepatnya di Jembatan Tuntang, 

Ungaran, Kamis (2/2)  

K 12-16 

Sementara itu pimpinan proyek 

(Pimpro) PT Trans Marga Jateng 

(TMJ), Indriono mengaku, akan 

berusaha mempercepat pengerjaan 

agar selesai tepat waktu. Untuk 

proses pengecoran beton, 

dilakukan setiap hari selama 24 

jam. 

Pernyata

an  

Who, 

When 

Mendukung 

tema satu  
 

Terkait pengeprasan bukit, 

memang agak tersendat karena 

hanya bisa digarap ketika kondisi 

cuaca mendukung. Sebab, ketika 

hujan, semua pekerjaan konstruksi 

ditarik, karena dianggap 

berbahaya. Padahal, dari perkiraan 

Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika (BMKG) Jateng, 

curah hujan paling tinggi terjadi 

mulai Januari hingga akhir 

Februari.  

Latar 

informasi 

Why Mendukung 

tema satu 
 

K 17-18 ―Kalau cuaca mendukung, April 

sudah bisa beroprasional. Tapi 

kami terkendala hujan. Selama 

Januari ini, saja sudah 20 hari 

hujan, sehingga pengerjaan 

terpaksa terhenti,‖ ucapnya 

Kutipan  Who Mendukung 

tema satu 

Grafis: 20 

hari 

K 18-19 Ditambahkan, hingga awal 

Februari 2017 ini, tol Bawen-

Salatiga seluas 182,39 hektare 

yang melintas 15 desa, masih 

menyisahkan pekerjaan diruas 

jalan dengan panjang sekitar dua 

kilometer. Sedangkan 

pembangunan Jembatan Tuntang 

sepanjang 370 meter dan lebar 25 

meter sudah selesai. 

Latar 

informasi 

How Mendukung 

tema satu 

Grafis: 2017, 

182, 39 

hektare, 15 

desa, 370 

meter, 25 

meter. 

K 20 Direktur Teknik dan Operasi PT 

Trans Marga Jateng (TMJ), Ali 

Zainal Abidin menjelaskan bahwa 

dalam satu bulan ini, pihaknya 

harus bekerja ekstra keras untuk 

Pernyata

an  

Who Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

Konstruksi 

Grafis: 18 
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merampungkan sisa konstruksi 

yang tinggal 18 persen tersebut. 

Sebab konstruksi harus sudah 

clear, setidaknya satu bulan 

sebelum dibuka untuk umum. 

Persen 

K 21-22 Waktu satu bulan tersebut akan 

digunakan untuk uji kelayakan dari 

tim Bina Marga Jateng, PT SPJT, 

Dinas Perhubungan (Dishub) 

Jateng, dan pihak kepolisisan. Uji 

kelayakan itu akan dilalui berkali-

kali. ―Jadi harus selesai Maret agar 

April bisa dibuka untuk umum,‖ 

imbuhnya 

Pernyata

an  

When Mendukung 

tema satu  
 

K 23-25 Setelah tol Semaang-Solo clear, 

imbuhnya, konstruksi akan 

dilanjutkan ke ruas Salatiga-Solo 

yang saat ini masih masuk lelang 

konstruksi. Nantinya yang 

mengejarkan adalah PT Solo 

Ngawi Jaya (SNI). Meski begitu, 

ketika tol sudah jadi, 

Operasionalnya akan dikelola PT 

TMJ.  

Pernyata

an dan 

penutup  

Where Mendukung 

tema satu 

Leksikon: 

Konstruksi 

 

Analisis  

a. Struktur Sintaksis 

Berita pertama yang dianalisis dari harian Radar Semarang yang 

berjudul ―Tol Bawen-Salatiga Molor Satu Bulan‖ edisi 3 Februari 2017. 

Berita tersebut terdiri dari sebelas paragraf dengan lead, latar informasi 

yang di tuliskan sebagai berikut: 

Pengerjaan jalan tol Semarang-Solo seksi III ruas 

Bawen-Salatiga ditargetkan selesai April 

Mendatang. Target ini molor satu bulan dari yang 

ditetapkan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) yang mematok jalan tol 

bisa dioperasikan Maret mendatang. Hingga 

sekarang progres pembangunan jalan tol sepanjang 



68 

 

17, 56 kilometer ini bau mencapai 82 persen. 

(Kalimat2-4) 

 

Lead berita ini menjelaskan adanya target pembangunan jalan tol 

yang molor satu bulan. Kemudian di paragraf kedua hingga empat adanya 

kutipan dan pernyataan dari guberur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

mengenai kendala dalam pembangunan jalan tol tersebut. 

Sementara di paragraf lima hingga delapan memberikan informasi 

berupa kutipan dan pernyataan dari PT Trans Marga Jateng (TMJ) 

Indriono mengenai pembangunan jalan tol yang akan dipercepat. 

Kemudian lanjut paragraf selanjutnya yaitu sembilan hingga 

sebelas, pernyataan dari dari Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga 

Jateng (TMJ), Ali Zainal Abidin menghimbau untuk bekerja keras dalam 

pembangunan jalan tol. 

Dapat dilihat harian Radar Semarang paragraf demi paragraf berita 

ini hanya memiliki satu tema dan beberpa pendapat untuk memperjelas isi 

berita. 

b. Struktur Skrip 

Struktur Skrip ini adalah 5W+1H  (who, what, when, dan how). 

Dalam berita ini pertama di harian Radar Semarang. Keenam unsur sudah 

lengkap dan yang paling menonjol adalah unsur who. Unsur who, where, 

when, what, why, dan how berita dijelaskan pada bagian lead berita dan 

unsur lainnya. 

Unsur pertama yaitu who, di berita ini menggunakan beberapa 

narasumber yang terlibat yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 
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Pimpinan proyek (Pimpro) PT Trans Marga Jateng (TMJ), Indriono, 

Direktur Teknik dan Operasi PT Trans Marga Jateng (TMJ), Ali Zainal 

Abidin. 

Unsur selanjunya adalah what, yaitu peristiwa molornya pembangunan 

tol Bawen-Salatiga. Kemudian unsur where, dan when  yaitu berita ini 

menjelaskan waktu peninjauan jalan di Jembatan Tuntang, Ungaran, 

Kamis (2/2) dan meninformasikan tol yang akan di kengerjaan jalan tol 

Semarang-Solo seksi III. 

Kemudian unsur why yang merupakan alasan target mengapa 

pembuatan jalan tol molor selama satu bulan.  

c. Struktur Tematik 

Bingkai berita yang berjudul ―Tol Bawen-Salatiga Molor Satu Bulan‖ 

lebih konsisten menggunakan satu tema saja dalam satu berita yaitu 

mengenai pembangunan tol Bawen-Salatiga molor dan akan ada target 

dalam penyelesaian pembangunan tol. 

d. Struktur Retoris 

Unsur pertama yang dapat dilihat melalui perangkat ini adalah judul 

berita ―Tol Bawen-Salatiga Molor Satu Bulan‖ dengan huruf yang 

bercetak tebal di halaman pertama yang artinya peristiwa tersebut 

merupakan peristiwa besar yang layak untuk diketahui masyarakat secara 

luas, dan dianggap memiliki efek dan dampak yang besar pula. 
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Unsur berikutnya yang dilihat pada perangkat ini adalah foto. Foto 

menggambarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat hasil 

pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga. 

 

Gambar 5.6 Berita 2 Harian Radar Semarang 

Unsur selanjutnya yaitu Leksikon atau pemilihan kata, leksikon 

yang banyak digunakan dalam berita ini adalah molor dan konstruksi. 

Penggunaan kata ―Molor‖ bisa diartikan bahwa jangka waktu 

pembangunan jalan tol yang bertambah panjang. Sedangkan kata 

―konstruksi‖ bisa diartikan bahwa pembangunan infrastruktur. 

Selanjutnya yaitu grafis, yang digunakan pada harian Radar 

Semarang pada pemberitaan satu lebih condong pada luas pembanguanan 

jalan tol maupun jembatan. 
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1.2 Berita 2 

 

Gambar 4.7 Berita 2 

Harian Radar Semarang 

Judul  : Bayar Tol Bawen di Exit Tol Salatiga 

Hari/Tanggal : Jum‘at, 9 Juni 2017 

Halaman : 1 

 

Tabel 3.7 

Analisis Berita 2 

 

Kalimat 
Proposisi 

STRUKTUR 

Sintaksis Skrip Tematik Retoris 

K 1-4 Bayar Tol Bawen di Exit Tol 

Salatiga 

Judul What Judul  

SEMARANG- Jalan Tol 

Semarang-Solo Seksi III ruas 

Bawen-Salatiga akan digratiskan 

saat arus mudik lebaran 

mendatang. Hanya saja 

pengguna jalan tol tetap harus 

berhenti di gerbang tol Salatiga 

Paragraf 

Utama, Lead, 

Latar 

informasi. 

What, 

How 

Tema 

satu:tarif 

jalan tol 
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untuk membayar ruas Bawen 

Sebesar Rp. 7.500. Sebagai 

gambaran, pengendara yang 

masuk dari gerbang tol 

Banyumanik dan keluar di 

Salatiga, akan dikenai dua kali 

tarif tol. Pertama di gerbang tol 

masuk Banyumanik, yang kedua 

di gerbang tol keluar Salatiga. 

K5-6 ―Di Salatiga itu bayar tarif 

Bawen, karena gerbang tol 

Bawen berada di pintu keluar 

Bawen. Tidak dilewati saat 

menuju Salatiga,‖ papar Direktur 

Teknik dan Operasi PT Trans 

Marga Jateng (TMJ), Ali Zeanal 

Abidin, saat mendampingi 

Gubernur Jateng, Ganjar 

Pranowo, Meninjau kesiapan tol, 

Kamis (8/6) 

Kutipan  
Who, 

Where

, 

When 

Mendukung 

tema satu 
 

K 7-10 Dijelaskan, tol Bawen-Salatiga 

Sengaja tidak dikenai tarif 

karena ruas tersebut masih 

berstatus fungsional. Meski 

begitu, semua jalan sudah 

menggunakan cor beton rigid 

alias permanen. Beda dari 

fungsional Batang-Gringsing 

yang masih menggunakan cor 

beton sementara atau land 

concrete (LC). Hingga saat ini, 

konstruksi tol sepanjang 17 km 

tersebut hanya menyisakan 

pengerjaan jalan sekitar 1 km 

saja. Tepatnya di Km 36. 

Pernytaan  
What, 

How 

Mendukung 

Tema satu. 

Leksikon: 

Cor 

K 11-12 Zaenal menjelaskan, kekurangan 

tersebut awalnya hanya dibeton 

LC saja. ―Tetapi sepertinya bisa 

langsung menggunakan rigid. 

Waktunya masih terjkejar 

saatdibuka pada H-7 lebaran (18 

Juni), terangnya. 

Pernyataan  
Who, 

How 

Tema dua: 

kekuranagan 

pembanguana

n 

 

K 13-16 Gubernur Ganjar Pranowo justru 

khawatir akan terjadi kemacetan 

di gerbang tol Salatiga. Sebab, 

ruas tersebut hanya menyediakan 

dua lajur saja saat memasuki dan 

Pernyataan  
How, 

Why 

Mendukung 

tema dua 
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keluar gerbang tol. Sementara di 

gerbang tol, tersedia empat loket 

pembayaran. Rinciannya, dua 

loket manual, dan dua loket e-

toll. 

K 17-19 Jalan keluar tol pun tidak 

langsung tembus langsung ke 

jalan raya. Harus melewati ‗jalan 

tikus‘ seperti jalan keluar di tol 

Ungaran. Karena itu,  Ganjar 

meminta ada rekayasa lalu lintas 

di pintu keluar tol Salatiga. ―saya 

meminta mamajemen lalu lintas 

dipintu keluar tol Salatiga, 

Jalannya sempit, harus ada 

rekayasa lalu lintas,‖ tegasnya 

Pernyataan 

dan Kutipan 

Where

, Who 

Mendukung 

tema dua 

Metafora: 

―Jalan 

Tikus‖ 

K 20-23 Meski terjadi kemacetan disana, 

ada kemungkinan pemudik tidak 

merasa bosan. Sebab ada 

pemandangan alam yang indah. 

Panorama tersebut bahkan 

disebut-sebut sebagai 

pemandangan terindah di 

gerbang tol. Banyak nitizen yang 

menyamakan pemandangan 

memesona sama dengan di luar 

negeri hingga menjadi viral 

didunia maya. 

Pernyataan  
Where

, Why 

Mendukung 

tema dua 
 

K 24-25 View menarik itu terletak dari 

latar gerbang tol yang persis 

membelakangi Gunung  

Merbabu.  Jika sore hari maupun 

sore hari, akan tampak 

pemandangan Gunung Merbabu 

sedang cerah, dengan kondisi 

langis yang berwarna biru dan 

awan putih.  

Pernyataan  
Why Mendukung 

tema dua 
 

K 26-29 Ganjar berkeyakinan, keindahan 

gerbang tol itu akan menjadi 

daya tarik pemudik pada  arus 

mudik nanti. ―kalau saat mudik 

tidak ada awan ini akan 

macetnya bertambah. Banyak 

yang selfie. Tapi saya akan 

senang kalau macet mereka 

karena berfoto dan happy. 

Mereka senang, daripada macet 

Kutipan 
Who, 

Why 

Mendukung 

tema dua 
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marah-marah, ― kata Ganjar 

K 30-33 
 Gubernur berambut putih ini 

berharap, tol panoramik di 

Salatiga itu akan menjadi wisata 

baru. Pemudik juga 

diperkenankan memanfaatkan 

visual tersebut untuk mengurangi 

capek setelah menempuh 

perjalanan pulang kapung. 

―Mudah-mudahan orang dapat 

hiburan yang menarik dan visual 

yang bagus di sini. Kalau orang 

itu berhenti dalam rangka 

senang, akhirya jadi jualan 

wisata di Salatiga,‖ bebernya 

Pernyataan  
Who, 

How 

Mendukung 

tema dua 

Metaforaa: 

Gubernur 

berambut 

putih. 

K 34-37 
Kepada pengelola tol, Ganjar 

pun meminta agar mereka bisa 

memanfaatkan panorama alam 

itu sebagai ajang promosi. 

Khususnya disetiap rest area 

jalan tol. ―Kalau kita lihat 

disepanjang jalan tol ini memang 

panoramanya luar biasa indah. 

Mudah-mudahan ini 

disampaikan kepada masyarakat 

kalau ini daerah-daerah terindah 

dan nggak usah stress,‖katanya 

Pernyataan  
How, 

Why 

Mendukung 

tema dua 
 

K 38-39 
Manajer Project Trans Marga 

Jateng Ir Indriyono yang juga 

ikut mendampingi Ganjar 

menjelaskan , ruas jalan tol 

Bawen-Salatiga tinggal 500 

meter yang belum dicor dan 

berada didaerah kandangan, 

Bawen. ―Belum dicor dan 

rencananya akan dicor beton 

pada tanggal 10 juni, dan 

kemudian menunggu tujuh hari 

untuk pematangan cor,‖ ujarnya 

Pernyataan  
Who, 

Where 
 Grafis: 500 

meter 

K 40-41 
Setelah cor  yang 500 meter itu 

selesai dan menyambung, maka 

jalan tol Bawen-Salatiga sudah 

siap difungsikan dan rencananya 

Sumber dan 

pernyataan 

dari Manajer 

Project Trans 

What, 

Why 

Mendukung 

tema dua 

Grafis: 500 

meter 
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masih bisa dipakai mulai 18 juni 

atau H-7 lebaran. ―Namun 

demikian yang menentukan 

layak tidaknya jalan itu adalah 

pihak kepolisian, dalam hal ini 

Polres Semarang dan Polres 

Salatiga beserta Dishub, bukan 

pihak TMJ,‖ jelasnya 

Marga Jateng 

Ir Indriyono 

mengenai 

penentuan 

layak 

tidaknya 

jalan tol 

kepada pihak 

kepolisisan. 

K 42-43 
Pihak TMJ juga akan melakukan 

pengecekan kembali pada malam 

hari untuk mengetahui apakah 

jalan tol sudah layak dilalui pada 

malam hari atau tidak. ―Semua 

lampu penerang jalan juga sudah 

siap, makanya kita juga kan 

mengecek pada malam hari,‖ 

katanya 

Sumber dan 

pernyataa 

Manajer  

Where

, How 

Mendukung 

tema dua 
 

44-47 
Wakil Wali Kota Salatiga Muh 

Harris memastikan kesiapan 

jalan tol Semarang-Solo ruas 

Bawen-Salatiga bisa untuk 

menampung arus mudik lebaran. 

Haris berkomitmen tidak akan 

mengotori pemandangan gerbang 

tol Salatiga dengan papan 

reklame. ―Saya mendapatkan 

saran dari rekan-rekan agar 

pemandangan gerbang tol 

salatiga sedang viral ini tetap 

terjaga keindahannya. Caranya 

jangan ada baliho atau bangunan 

tinggi yang menghalangi 

pemandangan dengan latar 

Gunung merbabu itu,‖ terang 

Muh Haris. 

Penutup dan 

Kutipan  

Who, 

What 

Mendukung 

tema dua 
 

Analisis 

a. Struktur Sintaksis 

Berita selanjutnya adalah berita yang berjudul ― Bayar Tol Bawen-

Salatiga di Exit Tol Salatiga‖ edisi 9 Juni 2017. Berita tersebut diawali 
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dengan paragraf utama mengenai geratisnya tarif tol saat arus mudik 

lebaran.  

Jalan Tol Semarang-Solo Seksi III ruas Bawen-

Salatiga akan digratiskan saat arus mudik lebaran 

mendatang. Hanya saja pengguna jalan tol tetap 

harus berhenti di gerbang tol Salatiga untuk 

membayar ruas Bawen Sebesar Rp. 7.500. Sebagai 

gambaran, pengendara yang masuk dari gerbang tol 

Banyumanik dan keluar di Salatiga, akan dikenai 

dua kali tarif tol. Pertama di gerbang tol masuk 

Banyumanik, yang kedua di gerbang tol keluar 

Salatiga.(Kalimat2-4) 

 

Dengan lead dan latar informasi tersebut wartawan langsung 

memberikan kutipan pernyataan dari Operasi PT Trans Marga Jateng 

(TMJ), Ali Zaenal Abidin. 

―Di Salatiga itu bayar tarif Bawen, karena gerbang 

tol Bawen berada di pintu keluar Bawen. Tidak 

dilewati saat menuju Salatiga,‖  

 

Kemudian di paragraf tiga kalimat ke tujuh masih diisi dengan 

pernyataan mengenai tarif tol. Namun di kalimat keberikutnya atau 

kalimat kedelapan wartawan menjelaskan tentang jenis cor yang 

digunakan dalam pembangunan. Dengan demikian, pernyataan di kalimat 

ke tujuh tersebut lebih baik masih terletak pada paragraf kedua yang 

membahas mengenai tarif tol tersebut. 

Dijelaskan, tol Bawen-Salatiga Sengaja tidak 

dikenai tarif karena ruas tersebut masih berstatus 

fungsional. Meski begitu, semua jalan sudah 

menggunakan cor beton rigid alias permanen. Beda 

dari fungsional Batang-Gringsing yang masih 

menggunakan cor beton sementara atau land 

concrete (LC). Hingga saat ini, konstruksi tol 

sepanjang 17 km tersebut hanya menyisakan 
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pengerjaan jalan sekitar 1 km saja. Tepatnya di Km 

36. 

 

Diparagraf selanjutnya yaitu paragraf empat masih mengenai 

pernyataan dan kutipan dari Zaenal.  

Zaenal menjelaskan, kekurangan tersebut awalnya 

hanya dibeton LC saja. ―Tetapi sepertinya bisa 

langsung menggunakan rigid. Waktunya masih 

terjkejar saatdibuka pada H-7 lebaran (18 Juni), 

terangnya. 

 

Disini dapat kita lihat dalam penulisan berita ini tidak konsisten. 

Kemudian di Paragraf lima hingga sebelas pernyataan dan kutipan dari 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenai kekawatiran mengenai 

ruas Gerbang tol yang menyediakan dua lajur saja akan terjadi kemacetan.  

Kemudian paragraf dua belas hingga lima belas wartawan 

memberikan berupa pernyataan, informasi kutipan sekaligus penutup dari 

Manajer Project Trans Marga Jateng Ir Indriyono yang juga ikut 

mendampingi Ganjar mengenai penyisaan pembangunan tol yang belum 

dikerjakan. 

 

b. Struktur Skrip 

Kelengkapan dalam unsur 5W+1H sudah terpenuhi semua dalam 

berita kedua di harian Radar Semarang. Namun unsur yang menonjol yaitu 

unsur How didasarkan pernyataan mengenai pembangunanan jalan tol. 
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c. Sruktur Tematik 

Bingkai berita yang berjudul ―Bayar Tol Bawen di Exit Tol 

Salatiga‖ ini memiliki tema besar yaitu mengenai tarif bayar tol dan proses 

pemangunan jalan tol. 

Pada Paragraf dua hingga tiga kalimat tujuh menjelaskan tentang 

tarif jalan tol, kemudian paragraf tiga paragraf delapan hingga akhir 

menjelaskan tentang proses pembangunan jalan tol. 

d. Struktur Retoris  

Perangkat retoris, menggambarkan pilihan kata yang ada dalam 

teks berita. Judul dari berita ke dua di harian Radar Semarang ini adalah 

―Bayar Tol Bawen di Exit Tol Salatiga‖, ditulis dengan huruf cetak tebal 

dihalaman satu, yang artinya menjadi peristiwa besar dan topik yang 

hangat untuk dibahas menjelang lebaran. 

Unsur lain yang dilihat dalam struktur retoris adalah foto. Foto 

yang menggambarkan seseorang yang melakukan mudik. Dalam 

keterangan foto bahwa adanya pengendara yang sedang melakukan arus 

mudik 2017.  

 

 

Gambar 4.8 Berita 2 
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Kemudian dalam unsur lainnya yaitu leksikon atau pemilihan kata. 

Leksikon yang banyak digunakan yaitu cor. Kata ―cor‖ di artikan sebagai 

proses pembangunan infrastruktur. 

Selanjutnya yaitu unsur Metafor dalam berita kedua ini 

menggunakan 2 metafor yaitu pertama ― Jalan pintas‖ atau yang dimaksud 

dengan jalan pintas. Kedua, yaitu ―Gubernur berambut putih‖ atau yang 

dimaksudkan denga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kemudian 

berdasarkan grafis yang ditemukan pada pemberitaan kedua tersebut, 

adanya pengecoran yang belum selesai yaitu 500 Meter. 
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E. Hasil Konstruksi Realitas pada harian Suara Merdeka dan harian 

Radar Semarang 

Setelah melakukan proses analisa menggunakan metode framing 

dengan model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki pada lima teks berita 

di harian Suara Merdeka dan harian Radar Semarang, hasil konstruksi 

realitas tersebut dirangkum dalam tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Perbandingan hasil konstruksi harian Suara Merdeka dan harian Radar 

Semarang 

Elemen  Harian Suara Merdeka Radar Semarang 

Halaman Berita 
Terletak pada halaman 2, 8 

dan 26 

Terletak pada halaman 1 

 

 

 

 

Tol Bawen-

Salatiga 

 

 

Pembangunan tol 
Pembangunan tol telah 

mencapai 82 % 

Pembangunan tol baru 

mencapai 82 persen 

Kendala 

Hujan Sebagai sedikit 

kendala dalam 

menyelesaikan 

Pembangunan Jalan tol. 

Tekedala hujan. 

Peresmian dan 

Pengoperasian 

Dalam target pengoperasian 

jalan tol,  Gubenur 

memaparkan bahwa bulan 

April telah bisa 

dioperasikan namun dalam 

latar informasikan target 

selesai bula Maret. 

Dalam target 

pengoperasian jalan tol  

yang ditetapkan oleh 

Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat 

(PUPR) yang mematok 

jalan tol bisa 

dioperasikan Maret 

mendatang. Di harian 

Radar Semarang  ini juga 

memberikan jadwal detail 

dalam peresmian dan 

pengoperasian. 

Viralnya pemandangan 

Gerbang Tol Salatiga 

Keindahan pemandangan di 

sekitar gerbang tol Salatiga 

menjadi Viral di media 

sosial. 

Memberitakan namun 

terdapat pada berita 

kedua, tidak adaya 

pemberitaan secara 
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khusus. 

Penutupan jalan tol 

Penutupan jalan tol karena 

akan ada penyempurnaan 

dalam pembangunan jalan 

tol 

- 

Tarif jalan tol - 

Pembayaran tol salatiga 

akan digeratiskan saat 

arus mudik mendatang.  

 

Narasumber 

Gubernur Jawa Tengah 

Disetiap berita memberikan 

kutipan dan pernyataan dari 

Gubernur Jawa Tengah 

Ganjar Pranowo tidak 

mengenai jalan tol Bawen-

Salatiga saja namun juga  

himbauan untuk tidak 

menhunjungi tempat wisata 

seleri Dieng 

Disetiap berita 

memberikan kutipan dan 

pernyataan dari Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo. 

Direktur Operasi PT 

Trans Marga Jateng 

(TMJ) Ali Zaenal 

Abidin 

- 

Menjelaskan mengenai 

tarif dan pembangunan 

jalan tol saja. 

Manajer Proyek 

Operasional PT Trans 

Marga Jateng (TMJ) 

Indriyono 

Ada, mengenai progres 

pembangunan jalan tol. 

Tidak Ada 

Manajer Operasional 

TMJ Fauzi Abdul 

Rahman 

Ada, Mengenai penutupan 

Jalan Tol 

Tidak Ada 

Kepala Dinas 

Perhubungan Provinsi 

Jateng Satriyo 

Ada, Mengenai pemudik di 

berita tiga 

Tidak Ada 

Wakil Wali Kota 

Salatiga 

Ada, mengenai keindahan 

Tol Bawen-Salatiga 

Tidak Ada 

Struktur Penulisan 

Tema berita cenderung 

tidak konsisten dengan isi 

berita 

Tema berita cenderung 

konsisten dengan isi 

berita 

Judul dan Lead 

Terdiri dari Judul dan Sub 

Judul, cenderung 

mengaitkan tema yang lebih 

luas dan tidak konsisten 

dalam memaparkan berita. 

Tidak memakai sub judul 
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Foto 

Dari tiga berita yang 

disajikan, hanya satu berita 

yang menggunakan foto  

Keseluruhan berita 

menggunakan foto 

sebagai pendukung berita 

Penutup/Kesimpulan 
Penutup berita tidak 

memberikan kesimpulan  

Tidak memberikan 

kesimpulan 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 

Berdasarkan uraian perbandingan diatas, pada bagian ini peneliti 

menguraikan secara umum adanya perbandingan bingkai yang diidentifikasi 

pada harian Suara Merdeka dan harian Radar Semarang. Perbandingan 

pertama mengenai penempatan halaman pemberitaan, harian Suara Merdeka 

menempatkan halaman pada halaman 2, 8, dan 26. Sedangkan radar selalu 

menempatkan halaman 1. 

Kemudian perbandingan kedua terdapat pada struktur penulisan berita 

mengenai pembangunan jalan tol Bawen-Salatiga. Pada harian Suara Merdeka 

menjelaskan bahwa ―pembangunan tol hingga kini telah mencapai 82 %, disini 

Suara Merdeka mencoba mendiskripsikan bahwa pembangunan jalan tol 

sudah optimis dioperasikan pada bulan April nanti. Sedangkan harian Radar 

Semarang menjelaskan bahwa ―pembangunan tol baru 82 persen‖, 

pemberitaan tersebut sama saja dengan adanya kendala dalam pembangunan 

jalan tol Bawen-Salatiga. 

Perbandingan ketiga terlihat pada topik berita, harian Suara Merdeka lebih 

khusus pada satu tema saja, contohnya adalah pemberitaan kedua yang 

bertema tentang viralnya pemandangan gerbang tol Bawen-Salatiga. 

Sementara itu, harian Radar Semarang memiliki banyak tema dalam 

pemberitaannya, salah satu contohnya adalah pemberitaan pada berita kedua 
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bejudul ―Bayar Tol pada Exit Salatiga‖, dalam berita tersebut Radar Semarang 

selain membicarakan topik mengenai jalan tol juga membahas topik tentang 

viralnya pemandangan jalan tol. 

Perbandingan keempat adalah data yang diperolah dari narasumber.  

Harian Suara Merdeka banyak memakai narasumber yang terlibat dalam 

pembangunan tol seperti pihak kontraktornya, namun juga Gubernur Jawa 

Tengah, kepala Dinas, Wali Kota Salatiga. Sebaliknya, harian Radara 

Semarang hanya menggunakan dua narasumber saja yaitu Gubernur dan pihak 

proyek jalan tol.  

Perbandingan selanjutnya ke lima yaitu mengenai foto harian Suara 

Merdeka hanya menampilkan satu foto pada pemberitaan viralnya 

pemandangan gerbang tol Bawen-Salatiga. Namun pada harian Radar 

Semarang disetiap pemberitaan tentang isu tol selalu menggunakan foto 

sebagai pendukung pemberitaannya. 

Dari tiga perbandingan diatas, untuk lebih jelasnya sebagai berikut: 

1. Harian Suara Merdeka 

Melihat pemberitaan harian Suara Merdeka berdasarkan kerangka 

analisis Framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, harian Suara 

Merdeka memiliki kecenderugan-kecenderungan tertentu dalam 

mengkonstruksi realitas ke dalam sebuah berita. Pertama dari unsur 

penempatan halaman, suara merdeka menempatkan pada halaman 2, 8, dan 26 

halaman tersebut tidak pada headline. Namun, dari hasil wawancara dari 
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Triyanto Triwikromo selaku wakil pemimpin redaksi Suara Merdeka 

menjelaskan bahwa halaman tersebut merupakan halaman khusus untuk Jawa 

Tengah, maka dari itu pemberitaan mengenai isu jalan tol Bawen-Salatiga 

terletak pada  halaman tersebut. 

Kemudian mengenai pemberitaan tentang tol Bawen-Salatiga, Suara 

Merdeka medefinisikan atau memandang isu tol Bawen-Salatiga merupakan 

pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah. Secara keseluruhan 

yang ingin di tonjolkan yaitu tentang jalan tol, mulai dari pembangunan, 

viralnya pemandangan, dan penutupan jalan tol. Sehingga Suara Merdeka 

mencantumkan pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 

kepada pihak kontraktor agar pembangunan tol Bawen-Salatiga terselesaikan 

agar segera diopersikan.  

Wakil Pemimpin Redaksi, Triyanto Triwikromo dalam wawancara 

mengatakan, tujuan dari pemberitaan mengenai isu tol Bawen-Salatiga 

bertujuan untuk apakah dengan adanya jalan tol Bawen-Salatiga masyarakat 

lebih cepat jarak tempuh perjalanan. Beliau juga menjelaskan bahwa 

pemberitaan tersebut dibuat secara faktual dan berimbang. Namun dalam 

pemberitaan tol Bawen-Salatiga, pada tiga pemberitaan yang diterbitkan 

harian Suara Merdeka sebenarnya lebih  pro terhadap pembangunan jalan 

tolnya. Namun hasil analisa yang telah peneliti lakukan Suara Merdeka tidak 

hanya memberitakan tentang pembangunan saja, disisilain juga banyak 

memberitakan tentang adanya sedikit kendala dalam pengerjaan jalan tol, 

jadwal operasioanal, viralnya pemandangan tol Bawen-Salatiga, larangan 
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kunjungan wisata. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil wawancara dan analisa 

dalam pemberitaan yang telah peneliti lakukan, Suara Merdeka tidak konsisten 

dalam menyampaikan pemberitaan. Karena secara keseluruhan pemberitaan 

mengenai isu tersebut membahas lebih dari satu tema.  

Kemudian Mengenai Narasumber dari pernyataan Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo juga di ekspose dalam pemberitaan mengenai isu tol 

Bawen-Salatiga, hal ini sebagai bentuk kinerja seorang Gubernur. Namun 

penjelasan dari Wakil pemimpin redaksi saat wawancara mengatakan bahwa  

―sebenarnya tidak mempermasalahkan bahwa itu Gubernur atau tidak, namun 

aktifitas Gubernur tidak terhindarkan karena harus dicantumkan tapi tidak 

memihak pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo‖. Oleh karena itu 

sesuai dengan hasil analisis mengenai narasumber yang dipilih harian Suara 

Merdeka lebih cenderung menujuk pada pihak terkait proyek pembangunanan 

jalan tol yaitu diantaranya menejer proyek. Kemudian untuk Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo hanya memberikan tambahan ataupun masukan untuk 

proyek jalan tol tersebut.  

Kemudian unsur selanjutnya yaitu judul atau topik berita tentang 

pembangunan tol Bawen-Salatiga yang dijadikan alasan oleh beberapa pihak 

berkaitan dengan kendala pembangunan tol tersebut. Tetapi dalam 

pemberitaan tersebut Suara Merdeka  cenderung mengaitkan tema yang lebih 

luas dan tidak konsisten dalam memaparkan berita. Dalam wawancara, wakil 

pemimpin redaksi menjelaskan bahwa sebenarnya dalam pemberitaan isu tol 

Bawen-Salatiga tersebut hanya menjelaskan tentang satu topik saja, namun 
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dengan adanya pendapat para pihak tol, Gubernur, maupun Wakil Wali Kota, 

hal itu menjadikan pemberitaan menjadi luas, karena dalam wawancara 

tersebut, beliau juga menyayangkan jika masukan atau pendapat diabaikan 

Unsur kelima selanjutnya mengenai  ketiga pemberitan yang 

diterbitkan dari harian Suara Merdeka adalah pada harian tersebut Suara 

Merdeka hanya menyertakan satu foto dalam pemberitaan dengan model 

landscape yang artinya teknik memotret pemandangan alam namun juga 

dikombinasikan dengan manusia, tetapi yang menjadi fokus utamanya adalah 

alam. Hal tersebut nampak pada foto yang digunakan Suara Merdeka untuk 

pemberitaan yang berjudul ― Pemandangan indah di Sekitar Pintu Gerbang Tol 

Jadi Viral‖, foto yang memiliki latar belakang Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo sedang berfoto di depan Gerbang tol Bawen-Salatga yang sedang 

viral di media sosial.  

Unsur selanjutnya yaitu mengenai foto yang ditampilkan pada 

pembertitaan, Suara Merdeka tidak semua menggunakan foto sebagai 

pendukung pemberitan. Wakil pemimpin redaksi menjelaskan bahwa 

mengenai foto pemberitaan tidak semua menggunakan foto untuk ditampilkan. 

Wakil Pemimpin redaksi juga menjelaskan bahwa foto yang telah ditampilkan 

merupakan isu yang penting.  

Untuk Penutup atau Kesimpulan, di harian Suara Merdeka lebih 

cenderung tidak memaparkan kesimpulan hasil dari pemberitaan tersebut, 

karena adanya pemberitaan yang tidak menyangkut pada judul atau membahas 
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tema lebih dari satu. Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti dengan 

Wakil pemimpin Redaksi, beliau mengungkapkan bahwa hal ini hanya sebagai 

kalimat penutup yang membuat khalayak bertanya-tanya atau menerka-nerka. 

Disisilain beliau juga mengungkapkan bahwa penutupan atau paragraf akhir 

itu kadang-kadang hanya penutupan saja dan ada tidaknya kesimpulan 

tergantung berita yang diberitakan. 

Jadi dalam pemberitaan yang diterbitkan di harian Suara Merdeka 

tersebut judul dan isi berita tidak konsisten, apalagi saat wawancara dengan 

pihak Suara Merdeka tidak mengakui bahwa ketidak konsistenan pemberitaan. 
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2. Harian Radar Semarang 

Setelah melakukan analisis framing dengan menggunakan perangkat 

framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki secara keseluruhan, harian 

Radar Semarang menempatkan pemberitaan isu jalan tol Bawen-Salatiga pada 

halaman 1 yang merupakan headline. Berdasarkan hasil wawancara redaktur 

Radar Semarang menjaskan bahwa pemberitaan tersebut sebagai salah satu 

infrastruktur yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Jawa Tengah, 

maka dari itu isu tersebut menjadi pemberitaan utama yang memilih isu-isu 

besar, terkini dan topik baru yang menjadi pembicaraan di masyarakat untuk 

menjadi Headline.  

Dalam pemberitaan isu tol Bawen-Salatiga, Radar Semarang 

cenderung menonjolkan pembangunan jalan tol yang baru mencapai 82 

persen. Hal tersebut menunjukan bahwa masih adanya proses pembangunan 

yang belum terselesaikan. Dari hasil wawancara dengan redaktur Radar 

Semarang, hal tersebut merupaka masih adanya proses pembangunan yang 

baru mencapai 82 % . 

Pratono, selaku redaktur Radar Semarang, menyatakan bahwa isu tol 

Bawen-Salatiga juga memiliki tujuan pemberitaan yang lebih condong kepada 

masyarakat, karena pemberitaan tersebut hanya memberitakan dua berita 

mengenai molornya proyek pembangunana dan pembayaran tol Bawen-Saltiga 

dan isi berita lebih cenderung konsisten dalam penyampaian masalah.  

Untuk narasumber sendiri, pada harian Radar Semarang, dari kedua 

pemberitaan tersebut secara konsisten hanya menggunakan dua narasumber 
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yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Direktur Operasi PT Trans 

Marga Jateng (TMJ) Ali Zaenal Abidin. Namun yang berperan aktif yaitu 

pihak dari proyek tolnya sendiri. Berdasarkan narasumber sendiri tergantung 

kondisi saat itu dan berita yang diangkat namun lebih dengan pihak 

kontraktornya. Tergantung angel berita saat itu. Pratono juga menyatakan 

bahwa pemberitaan suatu berita dapat didasarkan pada animo masyarakat 

sendiri, jadi peran masyarakat sangat berpengaruh pada pemberitaan suatu 

berita. 

Judul dan lead berita, di harian Radar Semarang ini juga tidak 

konsisten dengan satu tema berita, adanya tema lebih dari satu dan juga tdak 

konsisten isi pemberitaan yang kerap berganti topik. Pihak Radar Semarang 

tidak menggunkan sub judul, karena dari hasil wawancara Redaktur Radara 

Semarang menjelaskan bahwa media tersebut selalu mengutamakan fokus 

dengan tema yang diangkat. Namun, hasil analisis yang telah peneliti temukan 

bahwa kedua pemberitaan mengenai isu tol Bawen-Salatiga terlihat tidak 

konsisten. 

Untuk foto pada pemberitaan tersebut harian Radar Semarang selalu 

menggunakan foto untuk isu tersebut, hal tersebut sebagai pendukung 

pemberitaan yang ditampilkan. Pratono menjelaskan mengenai hal tersebut 

karena Radar Semarang diusahakan selalu menggunakan foto sebagai 

pendukung bahwa pemberitaan tersebut tidak mengada-ngada, namun juga 

disisilain beliau melihat pemberitaan yang diangkat, maksud hal tersebut 

merupakah apakah pemberitaaan tersebut layak untuk menampilkan foto. 
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Kemudian yang terakhir mengenai penutup diakhir paagraf. Harian 

Radar Semarang dalam pemberitaan isu tol Bawen-Salatiga tidak 

menyimpulkan hasil pemberitaan yang diterbitkan. Dalam hasil wawancara, 

mengenai penutup atau paragraf akhir Radar Semarang tergantung dengan isu 

yang didapatkan, seperti mendapatkan berita yang jelas maka Radar Semarang 

memberikan kesimpulan, sedangkan isu berita yang didapatkan tidak jelas 

maka Radar Semarang hanya memberikan penutup begitu saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


