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ABSTRAK 

 

SIKAP MEDIA TERHADAP KASUS SIMULATOR SIM 

(ANALISIS TEKSTUAL PEMBERITAAN DJOKO SUSILO VS KPK) 

 

Pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, terjadi sebuah 

konflik antara KPK dan Polri selaku dua instansi penting yang ada di Indonesia. 

Pada kasus korupsi simulator SIM, baik KPK ataupun Polri sama-sama berebut 

untuk menangani kasus tersebut. Berdasarkan hal tersebut yang melatar belakangi 

penelitian ini dilakukan adalah merujuk pada bagaimana media menyikapi kasus 

korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo yang didalamnya terdapat 

konflik antara KPK dan Polri pada proses penanganan kasus tersebut. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sikap media berdasarkan 

tematik, skematik, semantik dan konteks yang disajikan oleh media. Penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis wacana model 

Teun A Van Dijk untuk mengkaji teks pemberitaan mengenai kasus korupsi 

simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. Berdasarkan hasil penelitian yang 

ditemukan dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan sikap yang ditunjukan oleh 

media pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. 

Perbedaan sikap tersebut dijelaskan berdasarkan analisis wacana model Teun A 

Van Dijk yang berfokus pada Tematik, Skematik, Semantik dan Konteks yang 

disajikan oleh Kompas.com, Vivanews.com, MetroTv dan TvOne. 

Kata kunci : Analisis Wacana Teun A Van Dijk, KPK, Polri, Djoko Susilo 



 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ATTITUDES TOWARD MEDIA CASE SIM SIMULATOR 

(TEXTUAL ANALYSIS OF TRANSMISSIONS DJOKO SUSILO VS KPK) 

 

SIM simulator on corruption cases with suspect Djoko Susilo, there was a conflict 

between the KPK and the police as the two critical agencies in Indonesia. In the 

case of corruption SIM simulator, either the Commission or the Police alike are 

scrambling to deal with such cases. Based on this background that this study does 

is referring to how the media addressing corruption SIM simulator with the 

suspect Djoko Susilo which there is a conflict between the KPK and the police in 

the process of handling the case. The purpose of this study is to explain how the 

attitude of the media is based on thematic, schematics, semantics and context 

presented by the media. This study uses qualitative descriptive type of discourse 

analysis Teun A Van Dijk models to examine the text of news about corruption 

cases with suspect SIM simulator Djoko Susilo. Based on the results of the study 

were found could be explained that there are different attitudes shown by the 

media on corruption cases with suspect SIM simulator Djoko Susilo. The 

difference in attitude is explained by the model of discourse analysis of Teun A 

Van Dijk focusing on thematic, Schematic, semantics and context presented by 

Kompas.com, Vivanews.com, Metro and TvOne. 

Keywords: Discourse Analysis Teun A Van Dijk, KPK, Police, Djoko Susilo 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang (uang negara/perusahaan) 

yang dilakukan untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain, yang 

bertujuan untuk memperkaya diri. Istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa latin 

yakni Coruption atau corruptus, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari 

kesucian, perkataan menghina atau memfitnah. Korupsi sendiri menurut W.J.S 

Poerwadarminta dapat diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak 

bermoral (Surachmin, 2011:10).  

Di Indonesia sendiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga 

yang menangani permasalahan-permasalah yang berkenaan dengan kasus korupsi 

yang ada di indonesia. Dibentuknya KPK di indonesia bertujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. KPK sendiri memiliki empat tugas penting dalam menangani 

kasus-kasus korupsi yang ada, hal tersebut berhubungan dengan koordinasi 

dengan instansi yang berwenang melakukan pemberatasan tindak pidana korupsi, 

supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak 

pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap 

tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 

korupsi, dan melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
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negara (Sindonews.com). Lalu seiring berkembangnya industri media massa 

seperti media surat kabar dan media elektronik seperti televisi yang kini sudah 

dapat diakses secara online, maka segala hal yang berhubungan dengan informasi 

atau pemberitaan yang akan disampaikan oleh media akan semakin mudah untuk 

didapatkan oleh masyarakat termasuk pemberitaan mengenai kasus-kasus korupsi. 

berdasarkan asumsi tersebut, maka media massa dapat dikatakan sebagai salah 

satu komponen penting bagi masyarakat. Media massa sendiri dalam kajian 

komunikasi massa sering dipahami sebagai perangkat-perangkat yang di organisir 

untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak pada khalayak 

luas dalam waktu yang relatif singkat (McQuail, 2000:17).  

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa media juga merupakan 

cerminan dari khalayak dalam menafsirkan realitas yang dilihatnya. Media juga 

memiliki andil penting terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pemberitaan 

mengenai korupsi, hal tersebut disebabkan karena  media berfungsi sebagai sarana 

informatif bagi khalayak. Hal yang menarik disini adalah bagaimana media 

mengkonstruksi realitas terhadap pemberitaan mengenai korupsi. Pada 

pemberitaan mengenai korupsi, persepsi yang coba dibangun oleh media adalah 

bagaimana media dapat membuat khalayak tertarik terhadap isi berita yang dibuat, 

melalui pembingkaian terhadap sebuah berita yang akan disampaikan kepada 

masyarakat. Hal tersebut seakan menunjukan bahwa korupsi mengikuti 

perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, dan semakin 

canggihnya teknologi, sehingga dapat mengubah pola pikir, tata nilai dan struktur 

masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara 

tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit 
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untuk diikuti oleh norma hukum yang telah ada (Surachmin, 2011:11). Kasus 

korupsi sendiri bukanlah suatu pemberitaan yang asing bagi klayak, terdapat 

sejumlah kasus mengenai pemberitaan korupsi yang disampaikan oleh media yang 

salah satunya adalah pemberitaan mengenai kasus korupsi Simulator SIM yang 

dilakukan oleh mantan kepala korps lalu lintas polri yaitu Inspektur Jenderal 

Djoko Susilo. Kasus korupsi ini sendiri di awali oleh penyidikan yang dilakukan 

oleh KPK kepada Bambang S Sukotjo selaku Direktur Utama PT Inovasi 

Teknologi Indonesia (PT ITI). Bambang S Sukotjo diduga melakukan 

penggelapan terhadap anggaran simulator kendaraan di markas Korps Lantas 

Polri. Lalu persoalan ini pun melebar. Bambang meminta KPK mengusut dugaan 

mark up tersebut. berdasarkan hasil penyidikan, KPK berhasil menemukan cukup 

bukti perihal terjadinya suap yang dilakukan kepada Inspektur Jenderal Djoko 

Susilo selaku Direktur Lantas Polri pada saat itu. Melalui perantara, Djoko diduga 

menerima suap senilai 2 miliar dalam proyek tersebut (kompas.com).  

Mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, yang 

membuat penulis tertarik untuk mengkaji kasus korupsi tersebut di dalam 

penelitian yang dilakukan, adalah merujuk pada penelitian terdahulu tentang kasus 

korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo itu sendiri. Dimana dalam 

hal ini penulis ingin mengkaji kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo melalui fokus penelitian dan teknik analisis yang berbeda dengan 

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dua diantara penelitian 

terdahulu mengenai kasus tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Yunus 

Priyonggo Kartiko mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Analisis 
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Semiotik Korupsi terhadap Sampul Majalah Tempo pada Kasus Simulator SIM” 

pada tahun 2014. penelitian ini mengkaji kasus korupsi Simulator SIM yang 

melibatkan Djoko Susilo sebagai tersangkanya melalui Analisis Semiotika model 

Charles Shanders Pierce pada sampul majalah Tempo dan berfokus untuk 

menjelaskan tentang bagaimana rentetan peristiwa yang ada dan siapa saja pihak-

pihak yang terlibat pada kasus tersebut.  

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pangeran Fernando Hutapea 

dengan judul “Framing Pemberitaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo Terkait 

Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Simulator SIM Pada Harian Kompas” pada 

tahun 2013, penelitian ini berfokus tentang bagaimana pembingkaian berita yang 

dibuat oleh media terhadap kasus Korupsi simulator SIM. Penelitian ini dikaji 

melalui Analisis Framing model Robert N Entman, dengan menganalisis 

pendefinisian masalah (define problem), sumber masalah yang muncul (diagnoses 

causes), nilai-nilai moral yang terkandung (make moral judgement), dan 

penyelesaian masalah yang dibuat (Treatment Recommendation) pada kasus 

korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo.  

Maka berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji penelitian mengenai kasus 

korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo melalui fokus dan teknik 

analisis yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. 

Penulis sendiri akan mengkaji penelitiannya mengenai kasus korupsi simulator 

SIM dengan menggunakan teknik Analisis Wacana model Teun A Van Dijk. 

Analisis yang dilakukan oleh penulis berfokus pada Tematik (Bagaimana tema-

tema yang dikedepankan pada teks berita), Skematik (Bagaimana bagian dan 

urutan berita diskemakan) dan Semantik (Bagaimana pemaknaan yang ditekankan 
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pada teks berit) pada teks pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM, 

serta melihat konteks yang terjadi pada kasus tersebut melalui pemberitaan yang 

disampaikan oleh Kompas.com dan Vivanews.com, serta didukung dengan data 

yang diperoleh melalui MetroTv dan TvOne (Diunduh melalui Youtube) guna 

menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, merujuk pada data-data penelitian terdahulu yang 

ditemukan oleh penulis. Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti 

tentang, “Sikap Media Terhadap Kasus Simulator Sim (Analisis Tekstual 

Pemberitaan Djoko Susilo Vs Kpk)”. Penelitian ini dilakukan karena penulis ingin 

mengkaji hal-hal yang sebelumnya belum pernah dianalisis oleh penelitian 

terdahulu melalui fokus penelitian dan teknik analisis yang berbeda dengan teknik 

analisis dan kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini 

penulis menggunakan teknik analisis wacana model Teun A Van Dijk. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan peneliti 

angkat adalah : 

1. Bagaimana Tematik (tema-tema yang dikedepankan) pada teks pemberitaan 

kasus korupsi simulator SIM dalam menjelaskan sikap media terhadap kasus 

korupsi Simulator SIM? 

2. Bagaimana Skematik (bagian dan urutan berita yang diskemakan) pada teks 

pemberitaan kasus korupsi simulator SIM dalam menjelaskan sikap media 

terhadap kasus korupsi Simulator SIM? 

3. Bagaimana Semantik (pemaknaan yang ditekankan) pada teks pemberitaan 

kasus korupsi simulator SIM dalam menjelaskan sikap media terhadap kasus 

korupsi Simulator SIM? 

4. Bagaimana Konteks pada teks pemberitaan kasus korupsi simulator SIM 

dalam menjelaskan sikap media terhadap kasus korupsi Simulator SIM? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM 

berdasarkan Tematik (tema-tema yang dikedepankan) pada teks 

pemberitaan kasus korupsi simulator SIM. 

2. Menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM 

berdasarkan Skematik (bagian dan urutan berita diskemakan) pada teks 

pemberitaan kasus korupsi simulator SIM. 
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3. Menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM 

berdasarkan Semantik (pemaknaan yang ditekankan) pada teks pemberitaan 

kasus korupsi simulator SIM. 

4. Menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM 

berdasarkan Konteks pada teks pemberitaan kasus korupsi simulator SIM. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan 

masukan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian yang akan datang  dan 

dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi yang 

ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai sikap media terhadap 

korupsi, melalui Teks yang disajikan oleh media itu sendiri. Dalam hal ini 

media yang dimaksud seperti surat kabar baik cetak ataupun online. 

2. Secara Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refrensi 

bersama dalam menyikapi dan memahami bagaimana sikap media 

terhadap kasus korupsi. 

b. Untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat guna meraih gelar 

sarjana pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1.  Kajian penelitian terdahulu 

Pemberitaan terhadap kasus korupsi yang disampaikan oleh media, selama ini 

telah banyak menarik perhatian peneliti untuk meneliti beberapa kasus korupsi 

dengan berbagai tema. pada pemberitaan mengenai kasus korupsi Simulator SIM 

yang dilakukan oleh  Djoko Susilo sendiri, terdapat beberapa tema yang meneliti 

tentang kasus korupsi tersebut. Berikut ini adalah lima (5) penelitian terdahulu 

yang berkaitan dengan pemeberitaan terhadap kasus korupsi Simulator SIM yang 

dilakukan oleh Djoko Susilo. 

Penelitian pertama disusun oleh Yunus Priyonggo Katiko mahasiswa jurusan 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta, dengan judul “Analisis Semiotik Korupsi terhadap Sampul Majalah 

Tempo pada Kasus Simulator SIM” pada tahun 2014. Pada penelitian terdahulu, 

peneliti mengkaji tentang bagaimana rangkaian peristiwa pada kasus korupsi 

Simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo berdasarkan simbol-simbol 

yang dimunculkan pada sampul majalah yang diterbitkan oleh majalah Tempo. 

Pada penelitian ini, pembahasan yang dibuat oleh Yunus Priyonggo Kartiko 

selaku peneliti terdahulu masih berkaitan dengan apa yang dianalisis oleh penulis. 

Dimana antara penulis dan peneliti terdahulu sama-sama mengkaji tentang kasus 

korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo. Pada penelitian ini 
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peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana majalah Tempo mengemas pesan 

atau informasi mengenai kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko 

Susilo. Dimana pada penelitian ini, peneliti terdahulu melihat sosial atau 

masyarakat dan budaya itu merupakan bentuk tanda-tanda. Berhubungan dengan 

hal tersebut peneliti terdahulu menjelaskan bahwa penelitiannya ini berfokus 

untuk menjelaskan lebih dalam tentang kandungan pesan yang terdapat pada 

sampul majalah Tempo untuk menggambarkan tentang bagaimana rentetan 

peristiwa pada kasus korupsi Simulator SIM. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Yunus Priyonggo Kartiko ini selaku peneliti terdahulu, pembahasan mengenai 

kasus korupsi Simulator SIM dilakukan dengan menggunakan analisis semiotika 

model Charles Shanders pierce guna mengetahui muatan pesan yang coba 

ditunjukan oleh sampul majalah Tempo.  

Sedangkan pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis wacana model Teun 

A Van Dijk berfokus pada Tematik, Skematik dan Semantik serta konteks yang 

ada pada teks pemberitaan mengenai kasus tersebut untuk menjelaskan bagaimana 

sikap media pada kasus korupsi simulator SIM. Jika pada penelitian terdahulu 

objek penelitian yang digunakan adalah majalah Tempo, maka pada penelitian ini 

untuk menganalisis kasus korupsi Simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko 

Susilo penulis menggunakan surat kabar Kompas.com dan Vivanews.com sebagai 

objek penelitiannya, serta didukung dengan pemberitaan-pemberitaan mengenai 

kasus tersebut yang ada pada MetroTv dan TvOne. 

Penelitian kedua disusun oleh Pangeran Fernando Hutapea mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Framing 
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Pemberitaan Inspektur Jenderal Djoko Susilo Terkait Kasus Dugaan Korupsi 

Pengadaan Simulator SIM pada Harian Kompas” pada tahun 2013. Pada 

penelitian ini peneliti terdahulu meneliti tentang bagaimana pembingkaian dan isu 

yang ditonjolkan terhadap kasus korupsi Simulator SIM yang melibatkan 

Inspektur Jenderal Djoko Susilo, melalui pemberitaan yang disampaikan oleh 

Harian Kompas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing model 

Robert N Entman, dimana analisis yang digunakan melihat dari pendefinisian 

masalah (define problem), memperkirakan sumber masalah (diagnoses causes), 

membuat keputusan moral (make moral judgement) dan menekankan 

penyelesaian (treatmen recomendation).  

Pada penelitian ini pembahasan yang dibuat oleh Pangeran Fernando Hutapea 

selaku peneliti terdahulu juga masih berkaitan dengan apa yang dianalisis oleh 

penulis. Penelitian ini membahas tentang pembingkaian berita yang dilakukan 

oleh Harian Kompas terhadap kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh 

Djoko Susilo. Untuk mengetahui bagaimana pembingkaian berita yang dilakukan 

oleh harian Kompas, peneliti terdahulu sebelumnya melakukan pendefinisikan 

terhadap masalah yang terjadi berkenaan dengan kasus korupsi simulator SIM 

yang dilakukan oleh Djoko Susilo (define problem), lalu setelah peneliti mampu 

mendefinisikan masalah tersebut langkah selanjutnya yang diambil adalah 

memperkirakan sumber masalah (diagnoses causes) yang terjadi pada kasus 

tersebut melalui pembingkaian berita yang dilakukan oleh Harian kompas. setelah 

peneliti mampu memperkirakan sumber masalah pada kasus korupsi simulator 

SIM tersebut, selanjutnya peneliti membuat keputusan moral (make moral 

judgement) terhadap kasus korupsi simulator SIM. dalam hal ini peneliti 
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menganalisis nilai-nilai moral yang terdapat pada kasus korupsi Simulator SIM 

terhadap pemberitaan-pemberitaan yang dimuat pada Harian Kompas. Ketika 

peneliti telah menganalisis nilai-nilai moral yang terkandung di dalam 

pembertitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko 

Susilo, lalu peneliti menganalisis bagaimana cara penyelesaian yang dibuat oleh 

harian Kompas (treatmen recomendation). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan antara penulis dan peneliti terdahulu 

mengkaji tentang masalah yang sama, namun perbedaan terletak pada fokus 

penelitian yang dikaji pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 

Susilo. Jika pada penelitian terdahulu peneliti menganalisis kasus korupsi 

simulator SIM dengan berfokus pada pembingkaian berita yang disajikanpada 

harian Kompas melalui Analisis Framing model Robert N Entman, maka dalam 

hal ini penulis berfokus pada Tematik, Skematik, dan Semantik serta Konteks 

untuk menjelaskan bagaimana sikap media pada kasus korupsi simulator SIM 

dengan tersangka Djoko Susilo berdasarkan teknik Analisis Wacana model Teun 

A Van Dijk.  

Penelitian ketiga disusun oleh Angga Yufriza mahasiswa Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jurusan Ilmu Komunikasi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Judul, “Pembingkaian Berita 

Tentang Kasus Korupsi Simulator SIM (Analisis Framing Berita tentang Korupsi 

Simulator SIM yang Melibatkan Djoko Susilo pada Surat Kabar Jawa Post dan 

Kompas Edisi Desember 2012-Maret 2013) pada tahun 2013. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Angga Yufriza teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
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analisis framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dimana dalam hal 

ini peneliti terdahulu mengkaji kasus korupsi Simulator SIM melalui teks 

pemberitaan yang dimuat oleh Surat Kabar Jawa Post dan Kompas edisi 

Desember 2012 hingga maret 2013. Pada penelitian ini, pembahasan yang dibuat 

oleh Angga Yufriza selaku peneliti terdahulu masih berkaitan dengan apa yang 

dianalisis oleh penulis, dimana dalam hal tersebut baik peneliti terdahulu dan juga 

penulis sama-sama mengkaji kasus korupsi Simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo, namun dalam hal ini perbedaan dapat dilihat berdasarkan fokus 

peneliti melalui teknik analisis dan objek penelitian yang digunakan.  

Pada penelitian terdahulu yang dibuat Oleh Angga Yufriza, analisis framing 

merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji kasus korupsi 

simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. Penelitian ini berfokus pada 

struktur Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retoris untuk mengetahui bagaimana surat 

kabar Jawa Post dan juga Kompas membingkai pemberitaan mengenai Kasus 

Korupsi Simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, berdasarkan analisis 

Framing Model Zhondang Pan dan M.Kosicki. Pada penelitian yang dilakukan, 

peneliti terdahulu mengkaji kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 

Susilo berdasarkan  surat kabar Jawa Post dan Kompas selaku objek penelitian.  

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan, penulis mengkaji penelitiannya 

menggunakan teknik analisis wacana model Teun A Van Dijk untuk mengkaji 

teks pemberitaan kasus korupsi Simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. 

Pada penelitian yang dilakukan, penulis berfokus pada pemberitaan mengenai 

kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo berdasarkan 
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Tematik, Skematik, Semantik dan juga konteks untuk menjelaskan bagaimana 

sikap media pada kasus korupsi simulator SIM. Merujuk pada hal tersebut 

pemberitaan mengenai kasus Korupsi simulator SIM dengan Tersangka Djoko 

Susilo dianalisis berdasarkan berita yang disajikan oleh Kompas.com dan 

Vivanews.com, serta didukung oleh berita yang disajikan oleh MetroTv dan juga 

TvOne. Media-media tersebut merupakan objek penelitian yang akan dikaji oleh 

penulis. 

Penelitian keempat disusun oleh Trisnani Herdiyanti mahasiswi dari Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jurusan Ilmu Komunikasi  

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Judul “Pembingkaian Berita 

Penyitaan Harta Irjen Djoko Susilo Oleh KPK (Analisis Framing Tentang 

Penyitaan Harta Irjen Djoko Susilo oleh KPK di Surat Kabar Jawa Post dan 

Kompas Periode 12 Maret sampai 19 Maret 2013) pada tahun 2013. Pada 

penelitian yang dilakukan Trisna Herdiyanti selaku peneliti terdahulu 

menggunakan Surat Kabar Jawa Post dan Kompas sebagai objek penelitian yang 

akan dikaji.  

Pada penelitian yang dilakukan, Trisnani Herdiyanti ingin meneliti bagaimana 

pembingkaian berita yang dilakukan oleh surat kabar Jawa Post dan Kompas 

dalam menyajikan pemberitaan mengenai penyitaan harta Irjen Djoko Susilo oleh 

KPK. Untuk mengkaji bagaimana pembingkaian berita yang dibuat oleh surat 

kabar Jawa Post dan Kompas, peneliti terdahulu menggunakan teknik analisis 

framing model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki. Penelitian terdahulu 

mengenai kasus korupsi simulator SIM yang dikaji oleh Trisnani Herdiyanti ini 
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berfokus tentang bagaimana surat kabar Jawa Post dan kompas membingkai berita 

mengenai penyitaan harta Irjen Djoko Susilo oleh KPK, dan dianalisis 

berdasarkan strategi kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, dan grafik guna 

melihat bagaimana konstruksi berita yang dibuat oleh surat kabar Jawapost dan 

Kompas. Hal tersebut berguna untuk membantu Trisnani Herdiayanti selaku 

peneliti terdahulu untuk mengetahui bagaimana pembingkaian berita yang dibuat 

oleh kedua media tersebut pada pemberitaan tentang penyitaan Harta Irjen Djoko 

Susilo oleh KPK. 

Mengenai kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo sendiri 

baik peneliti terdahulu dan juga penulis memiliki keterkaitan pada pembahasan 

yang dilakukan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan, baik peneliti terdahulu 

dan juga penulis sama-sama mengkaji kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko  Susilo. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dan juga penulis terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang akan 

dilakukan, teknik analisis yang digunakan, dan objek penelitian yang digunakan.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnani Herdiyanti selaku peneliti terdahulu, 

penelitian menegenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo 

berfokus pada bagaimana media membingkai berita mengenai penyitaan harta 

Djoko susilo berdasarkan konstruksi berita yang dibuat, serta akan dikaji dengan 

menggunakan teknik Analisis Framing model Zhondang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Hal tersebut dilakukan guna untuk menganalisis strategi kata, kalimat, 

lead, hubungan antar kalimat, dan grafik untuk menggambarkan bagaimana 

konstruksi berita yang dibuat oleh surat kabar Jawapost dan Kompas untuk 



15 
  

 
 

mengetahui bagaimana kedua media tersebut membingkai berita mengenai 

penyitaan harta Irjen Djoko Susilo yang dilakukan oleh KPK. Peada penelitian 

yang dilakukan peneliti terdahulu menggunakan surat kabar Jawapost dan juga 

Kompas sebagai objek penelitian yang akan dikaji. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk mengnganalisis 

penelitiannya teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis wacana model 

Teun A Van Dijk guna mengkaji teks pemberitaan kasus korupsi Simulator SIM 

dengan tersangka Djoko Susilo. Pada penelitian yang dilakukan, penulis berfokus 

pada  Tematik, Skematik, Semantik dan konteks pemberitaan pada kasus korupsi 

simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo untuk menjelaskan bagaimana 

sikap media pada kasus tersebut.  

Merujuk pada fokus penelitian yang dibuat oleh Trisnani Herdiyanti selaku 

peneliti terdahulu, maka dapat dijelaskan bahwa fokus penelitian yang dibuat oleh 

penulis berbeda dengan fokus penelitian terdahulu yang dibuat oleh Trisnani 

Herdiyanti. Jika peneliti terdahulu ingin mengkaji penelitiannya mengenai 

pembingkaian berita mengenai penyitaan harta Irjen Djoko Susilo yang dilakukan 

oleh KPK, sedangkan penulis ingin mengkaji penelitiannya berfokus pada untuk 

menjelaskan tentang bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator 

SIM dengan tersangka Djoko Susilo. penulis ingin menjelaskan bagaimana sikap 

media terhadap kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo.  

Pemberitaan mengenai kasus Korupsi simulator SIM dengan Tersangka Djoko 

Susilo sendiri dianalisis berdasarkan berita yang dimuat oleh Kompas.com dan 

Vivanews.com serta didukung dengan berita yang disajikan oleh MetroTv dan 
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TvOne. Dalam hal ini media-media tersebut merupakan objek penelitian yang 

dikaji oleh penulis. Merujuk pada hal tersebut dapat dijelaskan bahwa objek 

penelitian yang digunakan oleh penulis berbeda dengan peneliti terdahulu. hal 

tersebut disebabkan karena pada penelitian yang dilakukan oleh Trisnani 

Herdiyanti selaku peneliti terdahulu objek penelitian yang digunakan adalah surat 

kabar Jawapost dan juga surat kabar Kompas. 

Penelitian kelima disusun oleh Slamet Dodi Kresno mahasiswa dari Universitas 

Semarang Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika 

dengan judul “Konstruksi Sosial Pemberitaan Kasus Simualtor SIM di Media 

Online Kompas.com” pada tahun 2014. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Slamet Dodi Kresno untuk menganalisis kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo, peneliti terdahulu menggunakan teknik Analisis Framing 

model Robert N Entman.  

Untuk mengkaji penelitiannya, peneliti terdahulu berfokus pada bagaimana media 

surat kabar online Kompas.com membuat Konstruksi Sosial Media Massa, 

dimana dalam hal ini peneliti menganalisis penelitiannya berdasarkan Define 

Problem (Mendefinisikan masalah), Diagnoses Causes (Memperkirakan penyebab 

masalah), Make Moral Judgment (Membuat pilihan moral) dan Treatment 

Recommendation (Menekankan penyelesaian) sesuai tentang bagaimana teknik 

analisis Framing yang dikemukakan oleh Robert N Entman. Pada penelitian yang 

dilakukan, objek peneliitian yang akan dikaji oleh peneliti terdahulu adalah 

Kompas.com untuk menjelaskan bagaimana Konstruksi Sosial yang dibuat oleh 

Kompas.com pada kasus simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Dodi Kresno selaku peneliti terdahulu 

sendiri, masih memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Dalam hal ini baik antara peneliti terdahulu dan juga penulis sama-sama mengkaji 

kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. Selain hal tersebut 

keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan juga penelitian 

yang dilakukan oleh penulis terletak pada salah satu penggunaan objek penelitian 

yang sama yaitu surat kabar online Kompas.com. Dimana dalam hal ini selain 

menggunakan Vivanews.com serta didukung oleh berita yang disajikan MetroTv 

dan juga TvOne sebagai objek penelitian, penulis juga menggunakan 

Kompas.com sebagai objek penelitian yang akan dikaji.  

Perbedaan yang terdapat antara penelititian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sendiri, dapat dilihat berdasarkan fokus penelitian yang 

dikaji pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo. Pada 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Slamet Dodi Kresno berfokus pada 

Define Problem (Mendefinisikan masalah), Diagnoses Causes (Memperkirakan 

penyebab masalah), Make Moral Judgment (Membuat pilihan moral) dan 

Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian) merujuk pada analisis 

Framing model Robert N Entman untuk menjelaskan bagaimana Konstruksi 

Sosial Media yang dibuat oleh Kompas.com,  . 

Sedangkan pada penelitiannya penulis berfokus pada Tematik, Skematik, 

Semantik dan konteks pemberitaan pada kasus tersebut untuk menjelaskan 

bagaimana sikap media pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersang Djoko 

Susilo. Penelitian mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 
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Susilo ini akan dikaji oleh penulis berdasarkan berita yang dibuat oleh 

Kompas.com dan Vivanews.com, serta didukung oleh berita yang disajikan 

MetroTv dan juga TvOne. dimana dalam hal ini media-media tersebut merupakan 

objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis. 

Berikut ini merupakan ringkasan terhadap penelitian terdahulu mengenai kasus 

korupsi simulator sim yang dilakukan oleh Djoko Susilo. ringkasan tersebut 

diterangkan melalui tabel guna mengetahui hasil penelitian terdahulu dan juga 

menjelaskan tentang kotribusi seperti apa yang diberikan oleh penelitian terdahulu 

terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penjelasan ini dilakukan 

guna membantu penulis agar memfokuskan penelitiannya dalam kajian yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. seperti yang 

dijelaskan pada tabel di bawah ini :   

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 

No Judul Penelitian Penulis Asal Universitas Hasil Penelitian Kontribusi 

1. Analisis Semiotik 

Korupsi terhadap 

Sampul Majalah 

Tempo pada 

Kasus Simulator 

Sim (2014) 

Yunus 

Priyonggo 

Kartiko 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah 

Jakarta 

Hasil penelitian ini 

merunut pada analisis 

semiotika Charles 

Shanders Pierce. 

penulis menjelaskan 

bahwa empat sampul 

majalah Tempo 

menggambarkan 

tentang  rentetan 

peristiwa dan pihak-

pihak yang terlibat 

pada kasus korupsi 

Simultor Sim.  

- Membantu 

penulis 

mengkaji 

kasus korupsi 

simulator SIM 

melalui teknik 

analisis 

penelitian 

yang berbeda. 

2. Framing 

Pemberitaan 

Inspektur Jenderal 

Djoko Susilo 

Terkait Kasus 

Dugaan Korupsi 

Pengadaan 

Simulator Sim 

Pada Harian 

Pangeran 

Fernando 

Hutapea  

Universitas 

Sumatera Utara 

Harian Kompas lebih 

mengedepankan 

kerjasama antara KPK 

dan Polri untuk dapat 

menangani kasus ini 

dengan tuntas sebagai 

rekomendasi 

penyelesaian kasus 

tersebut. 

- Membantu 

penulis 

mengkaji 

kasus korupsi 

simulator SIM 

melalui sisi 

dan teknik 

analisis yang 

berbeda. 



19 
  

 
 

Kompas (2013) 

3. Pembingkaian 

Berita Tentang 

Kasus Korupsi 

Simulator SIM 

(Analisis Framing 

Berita tentang 

Korupsi Simulator 

SIM yang 

Melibatkan Djoko 

Susilo pada Surat 

Kabar Jawa Post 

dan Kompas Edisi 

Desember 2012-

Maret 2013) 

(2013) 

Angga 

Yufriza 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional “Veteran” 

Jawa Timur 

Hasil kesimpulan : 

Jawa Post dalam 

penulisan kalimat 

dalam pemberitaan 

agak menyudutkan dan 

kurang memihak. 

Sedangkan Surat kabar 

Kompas memiliki 

frame yang cenderung 

netral. 

 

- Membantu 

penulis 

mengkaji 

kasus korupsi 

simulator SIM 

melalui teknik 

analisis 

penelitian 

yang berbeda 

- Membantu 

penulis 

mengkaji 

kasus korupsi 

simulator SIM 

melalui sisi 

yang berbeda. 

4 Pembingkaian 

Berita Penyitaan 

Harta Irjen Djoko 

Susilo Oleh KPK 

(Analisis Framing 

Tentang Penyitaan 

Harta Irjen Djoko 

Susilo oleh KPK 

Di Surat Kabar 

Jawapost dan 

Kompas Periode 

12 Maret sampai 

19 Maret 2013) 

(2013) 

Trinani 

Herdiyanti 

Universitas 

Pembangunan 

Nasional “Veteran” 

Jawa Timur 

Hasil penelitian : Surat 

kabar JawaPos lebih 

menekankan frame 

aset-aset milik Djoko 

Susilo yang telah disita 

KPK, Sedangkan 

Kompas lebih 

menceritakan adanya 

saksi-saksi yang terkait 

kasus tersebut. 

- Memberikan 

Informasi 

kepada 

penulis 

perihal berita 

penyitaan 

harta Djoko 

Susilo 

- Membantu 

penulis 

mengkaji 

kasus korupsi 

simulator SIM 

melalui sisi 

yang berbeda. 

5 Konstruksi Sosial 

Pemberitaan 

Kasus Simulator 

SIM di Media 

Online 

Kompas.com 

(2013) 

Slamet 

Dodi 

Kresno 

Universitas 

Semarang 

terdapat dua aspek 

realitas yang sangat 

ditonjolkan oleh 

kompas.com dalam 

kasus simulator SIM 

yaitu permasalahan 

penegakan hukum dan 

sosial politik. 

- Membantu 

penulis 

mengkaji 

kasus korupsi 

simulator SIM 

melalui sisi 

dan teknik 

analisis yang 

berbeda. 

 

2.2. Tinjauan Teoritik 

A. Berita dalam analisis wacana Teun A Van Dijk 

Menurut Ras Siregar (Chaer abdul, 2010:11) berita adalah kejadian yang diulang 

dengan menggunakan kata-kata. Sering juga ditambah dengan gambar, atau hanya 

berupa gambar-gambar saja. Pernyataan ini menyiratkan adanya suatu peristiwa 

atau kejadian di dalam masyarakat, lalu kejadian atau peristiwa tersebut diulangi 

dalam bentuk kata-kata yang disiarkan secara tertulis dalam media tulis (surat 
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kabar, majalah, dll), atau dalam media suara dan gambar (Televisi). Berita juga 

dapat disebut sebagai sebuah laporan mengenai hal atau peristiwa yang baru 

terjadi, menyangkut kepentingan umum dan disiarkan secara cepat oleh media 

massa seperti surat kabar, majalah, siaran radio dan siaran televisi.  

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa berita membutuhkan media 

untuk menyampaikan rangkaian informasi, dalam hal ini media massa seperti 

surat kabar memiliki peranan penting terhadap proses penyampaian berita. dimana 

pada proses penyampaian informasi pada sebuah berita, surat kabar  berperan 

sebagai sarana penyampai informasi melalui teks yang dapat diinterpretasikan 

oleh khalayak.  

Dalam hal ini berita dapat di analisis menggunakan teknik analisis wacana. Hal 

tersebut tidak terlepas dari analisis wacana yang berguna untuk menganalisis teks 

yang ada pada sebuah berita. pada analisis yang akan dilakukan, teks yang dikaji 

berhubungan dengan penyajian bahasa yang disampaikan oleh media baik melalui 

tulisan ataupun lisan yang ada pada berita itu sendiri. Wacana sendiri merupakan 

komunikasi lisan ataupun tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, 

nilai, dan kategori yang masuk didalamnya. Kepercayaan disini mewakili dari 

sebuah pandangan, sebuah organisasi, ataupun representasi dari sebuah 

pengalaman (Badara Aris, 2012:16). Analisis wacana juga berguna untuk 

menggambarkan tata aturan kalimat, dan pengertian bersama. Analisis wacana 

dimaksudkan untuk menjelaskan maksud-maksud tertentu dan makna-makna 

tertentu, hal ini disebabkan karena wacana adalah suatu upaya pengungkapan 

maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan 

(Eriyanto, 2001:5). Menurut Stubs analisis wacana merupakan suatu kajian yang 
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meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan 

ataupun tulisan (Badara Aris, 2012:18).  

Berdasarkan hal-hal tersebutlah maka penulis tertarik untuk menggunakan analisis 

wacana guna melakukan penelitian untuk menganalisis pemberitaan-pemberitaan 

mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Inspektur Jenderal 

Djoko Susilo guna menjelaskan maksud-maksud tertentu atau makna-makna 

tertentu untuk mengetahui bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi 

simulator SIM tersebut berdasarkan Tematik, Skematik dan juga Semantik pada 

pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus tersebut. 

Merujuk pada pernyataan Teun A Van Dijk yang mengemukakan bahwa wacana 

adalah bangun teoritis yang abstrak (the abstrak theorytical), dan wacana juga 

belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa dikarenakan perwujudan fisik 

bahasa adalah teks yang terdapat didalam suatu media, maka untuk menemukan 

atau menjelaskan maksud-maksud atau makna-makna tertentu yang terdapat 

didalam sebuah wacana perlu untuk dilakukan analisis terhadap teks (Badara Aris, 

2012:17).   

Dalam hal ini teks yang dimaksud dalam wacana yang dikemukakan oleh Teun A 

Van Dijk adalah  bahasa yang disajikan baik secara tulisan ataupun lisan yang ada 

pada sebuah teks. Teks tersebut dapat disampaikan dalam bentuk seperti berita, 

propaganda politik, artikel ilmiah, foto, editorial dan lain sebagainya. Maka pada 

analisis wacana model Teun A Van Dijk seorang peneliti perlu untuk 

memperhatikan bagaimana bahasa yang diungkapkan oleh suatu media pada teks 
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yang disampaikan guna mengetahui maksud dari wacana yang coba dimunculkan 

oleh media itu sendiri (Eriyanto, 2001:223). 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis dalam hal ini menggunakan teknik 

analisis wacana model Teun A Van Dijk untuk menjelaskan bagaimana sikap 

media terhadap kasus korupsi simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo 

berdasarkan teks pemberitaan mengenai kasus korupsi tersebut. hal ini 

dimaksudkan untuk membantu penulis guna membongkar maksud-maksud atau 

makna-makna tertentu terhadap wacana yang coba dimunculkan oleh media-

media itu sendiri dalam menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus 

korupsi Simulator SIM.  

Jika dilihat berdasarkan analisis wacana model Teun Van Dijk, untuk meneliti 

makna yang terdapat didalam suatu berita peneliti perlu memperhatikan makna 

yang terdapat pada teks didalam berita itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan antara 

teks dan berita merupakan satu kesatuan utuh yang akan membentuk makna 

berita. Menurut Teun A Van Dijk struktur teks (Eriyanto, 2001:227) terdiri dari : 

1. Struktur Makro : Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari 

topik/tema (Tematik) yang diangkat oleh suatu teks. 

2. Super Struktur : Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan isi, 

penutup, dan kesimpulan (Skematik). 

3. Struktur Mikro : makna lokal suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, 

kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks (Semantik).  

Pada penelitian ini terdapat tiga struktur yang akan diamati yaitu : 

a. Tematik : Bagaimana tema/topik yang dikedepankan pada suatu berita 
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b. Skematik : Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam Teks 

berita. 

c. Semantik : Makna yang ingin ditekankan pada suatu teks berita. 

Ketiga struktur tersebut akan dikaji oleh penulis dikarenakan Tematik, Skematik 

dan juga Semantik dapat membantu penulis untuk membongkar maksud-maksud 

atau makna-makna tertentu yang terdapat pada teks pemberitaan mengenai kasus 

korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo guna menjelaskan 

bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM.  

Dalam hal ini ketiga struktur tersebut dapat menggambarkan tentang bagaimana 

teks pemberitaan yang disajikan oleh suatu media yang akan diteliti oleh penulis, 

hal tersebut merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh Littlejohn. Dimana dalam 

hal tersebut Littlejohn mengungkapkan bahwa antara bagian teks dalam model 

Teun A Van Dijk dilihat saling mendukung, mengandung arti yang koheren satu 

sama lain. Hal tersebut karena semua teks dipandang Teun A Van Dijk 

mempunyai suatu aturan yang dapat dilihat sebagai piramida. Maka berdasarkan 

prinsip tersebut analisis yang dilakukan menggunakan teknik analisis wacana 

model Teun A Van Dijk dapat membantu penulis untuk mengamati bagaimana 

suatu teks terbangun lewat elemen-elemen yang lebih kecil (Eriyanto, 2001:226). 

Pada analisis wacana model Teun A Van Dijk, Berita tidak hanya dianalisis 

berdasarkan Dimensi teks semata, tetapi juga melihat dari dimensi kognisi dan 

juga dimensi konteks. Dimana ketiga dimensi tersebut memiliki peranan penting 

pada analisis wacana, berikut ini adalah penjelasannya : 
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a. Dimensi Teks : meneliti tentang bagaimana struktur teks dan strategi 

wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. 

b. Dimensi Kognisi Sosial  : untuk mempelajari proses produksi teks berita 

yang melibatkan kognisi individu dari wartawan 

c. Dimensi Konteks : untuk mempelajari bangunan wacana untuk mempelajari 

bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah 

 

 

 

 

       Teks 

          Kongnisi Sosial 

    Konteks  

Model Analisis Wacana Teun A Van Dijk 

 

Pada penelitian yang dilakukan, penulis berfokus pada teks dan konteks yang 

disajikan. Dimana dalam hal ini penulis ingin membongkar maksud-maksud 

tertentu ataupun makna-makna tertentu yang disajikan oleh Kompas.com dan 

Vivanews.com serta didukung oleh MetroTv dan TvOne selaku objek penelitian 

yang dikaji oleh penulis. Dimana dalam ini penulis berfokus pada analisis tehadap 

teks mengenai bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM. 

sehingga penulis dalam  hal ini tidak berfokus pada analisis produksi teks ataupun 

analisis proses pembuatan berita yang disajikan oleh media kepada publik 
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mengenai bagaimana proses produksi berita yang disajikan oleh media (Eriyanto, 

2001:266). 

B. Sikap Media 

Sikap media merupakan tingkat kecenderungan media dalam menyampaikan 

sebuah informasi kepada publik. Kecendrungan media dalam menyampaikan  

terkait denga bagaimana media mengkonstuksikan realitas pada setiap informasi 

yang akan disampaikan kepada publik. Tingkat kecendrungan media dalam 

menyampaikan informasi merupakan bagian dari pendeskripsian atas 

konseptualisasi sebuah peristiwa ataupun suatu keadaan yang sedang menjadi 

sorotan publik. Hal tersebut terkait dengan bagaimana media menyusun realitas 

dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang 

bermakna (Simarmata, 2014:67). 

Setiap media dalam menunjukan tingkat kecenderungan atas setiap informasi 

yang disajikan juga dapat didasari oleh motif politis, ideologis, dan juga bisnis. 

Politik berkaitan dengan disiarkan atau tidak disiarkan suatu berita. Pers tidak 

pernah lepas dari masalah politik, sebab kehidupan pers merupakan indikator 

demokrasi. Demokratis tidaknya suatu negara antara lain ditentukan oleh 

kehidupan persnya, yaitu bebas atau tidak. Ideologis suatu media massa biasanya 

ditentukan oleh latar belakang pendiri atau pemiliknya, baik itu latar belakang 

agama maupun nilai-nilai yang dihayatinya. Selanjutnya, berita yang didasarkan 

pertimbangan bisnis. Bisnis mendapat memunculkan kecenderungan media dalam 

menyajikan sebuah informasi, hal tersebut didasari atas provit seperti apa yang 

nantinya didapatkan oleh media itu sendiri. Tingkat kecenderungan tersebut 
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merujuk pada kredibelitas yang ingin ditunjukan oleh media dalam 

menyampaikan sebuah informasi kepada publik (Simarmata, 2014:77). 

C. Jurnalistik Online 

Jurnalistik Online (Online Journalism) dapat disebut juga cyber journalism, 

jurnalistik internet, dan jurnalistik web (web journalism) merupakan “generasi 

baru” jurnalistik setelah jurnalistik konvensional (jurnalistik media cetak, seperti 

surat kabar) dan jurnalistik penyiaran (broadcast journalism-radio dan televisi). 

Pengertian jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, 

internet, dan website. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, 

dan penyebarluasan informasi (aktual) atau berita melalui media massa.  

Secara ringkas dan praktis, jurnalisitk bisa diartikan sebagai “memberitakan 

sebuah peristiwa”. Online sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) 

mengacu kepada internet atau world wide web (www). Online merupakan bahasa 

internet yang berarti “informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja” selama 

ada jaringan internet (konektivitas). Website atau site (situs) adalah halaman yang 

mengandung konten (media), termasuk teks, video, audio, dan gambar. Website 

bisa diakses melalui internet dan memiliki alamat internet yang dikenal dengan 

URL (Uniform Resource Locator) yang berawalan www atau http:// (hypertext 

Transfer Protocol). 

Dari pengertian ketiga kata tersebut, jurnalistik online dapat didefinisikan sebagai 

proses penyampaian informasi melalui media internet, utamanya website. Karena 

merupakan perkembangan baru dalam dunia media, website pun dikenal juga 

dengan sebutan “media baru” (new media). Hal baru dalam “new media” antara 
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lain informasi yang tersaji bisa diakses atau dibaca kapan saja dan dimana pun, di 

seluruh dunia, selama ada komputer dan perangkat lain yang memiliki koneksi 

internet (Romli, 2012:11-13). 

D. Politik Media 

Politik media merupakan merupakan produk dari perilaku yang berorientasi pada 

tujuan atau dapat disebut juga sebagai goal-oriented behaviour dari aktor-aktor 

utama dalam sistem politik yaitu politisi, jurnalis, masyarakat. Politik media juga 

erat kaitannya dengan teks pemberitaan yang disajikan oleh media. Hal tersebut 

berhubungan dengan wacana pemberitaan yang disajikan oleh media yang salah 

satunya dapat dilihat berdasarkan pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh 

media mengenai propaganda politik (Widyatmoko, 2008:32).  

Menurut McCombs dan Shaw hal ini berhubungan dengan Agenda Setting yang 

dibuat oleh media itu sendiri. Agenda setting dapat terlihat dari aspek apa saja 

yang coba ditonjolkan oleh pemberitaan media tersebut. Media melihat posisi 

pemberitaan dan panjangnya berita sebagai faktor yang ditonjolkan oleh redaksi. 

Untuk surat kabar, headline pada halaman depan, tiga kolom di berita halaman 

dalam, serta editorial, dilihat sebagai bukti yang cukup kuat bahwa hal tersebut 

menjadi fokus utama surat kabar tersebut. Sementara dalam berita televisi dapat 

dilihat dari tayangan spot berita pertama hingga berita ketiga, dan biasanya 

disertai dengan sesi tanya jawab atau dialog setelah sesi pemberitaan (Santoso 

Edi, 2010:88). 

Sedangkan dalam mengukur agenda publik, McCombs dan Shaw melihat dari isu 

apa yang didapatkan dari kampanye tersebut. Temuannya adalah, ternyata ada 
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kesamaan antara isu yang dibicarakan atau dianggap penting oleh publik atau 

pemilih tadi, dengan isu yang ditonjolkan oleh pemberitaan media massa. 

McCombs dan Shaw percaya bahwa fungsi agenda-setting media massa 

bertanggung jawab terhadap hampir semua apa-apa yang dianggap penting oleh 

publik. Karena apa-apa yang dianggap prioritas oleh media menjadi prioritas juga 

bagi publik atau masyarakat, McCombs dan Shaw (Santoso Edi, 2010: 89).  

Agenda setting sendiri memiliki tiga fungsi penyusunan agenda, ketiga fungsi 

tersebut terdiri dari (Santoso Edi, 2010:90) : 

1. Agenda Media (Media Agenda) : merujuk pada prioritas perhatian dalam isi 

media terhadap isu dan peristiwa. 

2. Agenda Publik (Public Agenda) : merujuk pada berbagai penonjolan dalam 

opini publik dan pengetahuan. 

3. Agenda kebijakan (Policy Agenda) : menjelaskan isu dan proposal 

kebijakan dari para politisi. 

Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, hal yang akan dikaji secara 

lebih mendalam merujuk pada Agenda Media (Media Agenda) yang dimunculkan 

pada pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 

Susilo.  

Hal tersebut disebabkan karena agenda media membantu penulis untuk 

menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi tersebut berdasarkan 

isu-isu ataupun peristiwa-peristiwa yang disajikan oleh media-media yang 

menjadi objek penelitian seperti : Kompas.com, Vivanews.com dan didukung oleh 

MetroTv dan TvOne yang diunduh melalui Youtube berdasarkan Tematik, 
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Skematik dan Semantik yang dimunculkan oleh media-media tersebut guna 

membuat penelitian yang akan dikaji oleh penulis dapat lebih spesifik. 

2.3.  Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang 

menjadi objek permasalahan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

Menurut Uma Sekaran mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor 

yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting (Sugiyono, 2012:91).   

Merujuk pada hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kerangka berpikir adalah suatu 

bentuk proses dari keseluruhan proses penelitian, dimana kerangka pikir harus 

dapat menerangkan mengapa penelitian harus dilakukan, bagaimana proses 

penelitian dilakukan, dan apa yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. 

Berdasarkan hal tersebut pada penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis 

bagaimana kasus korupsi Simulator SIM yang dilakukan oleh Djoko Susilo 

berdasarkan analisis wacana model Teun A Van Dijk.  

Merujuk pada hal tersebut penulis berfokus pada Tematik (Bagaimana tema/topik 

yang dikedepankan pada suatu berita), Skematik (Bagaimana bagian dan urutan 

berita diskemakan dalam sebuah teks berita), dan  Semantik (Bagaimana makna 

yang ingin ditekankan pada suatu teks berita) serta konteks untuk menjelaskan 

bagaimana sikap media pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo. Pada penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan bagaimana sikap 

media pada kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, penulis 

menerangkannya berdasarkan analisis pada pemberitaan yang disampaikan oleh 
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Kompas.com, dan Vivanews.com, serta MetroTv dan juga TvOne yang 

merupakan objek penelitian yang dikaji oleh penulis. Berikut ini merupakan 

Bagan kerangka pikir pada penelitian yang dilakukan oleh penulis : 

Bagan 1 : Kerangka Pikir 

kask 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo 

Analisis Wacana Model Teun A Van Dijk 

Konteks Teks 

Tematik Skematik Semantik 

Sikap Media Terhadap Kasus Simulator SIM 

Djoko Susilo 



 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk 

memperoleh deskripsi mengenai sikap media terhadap kasus korupsi Simulator 

Sim. Menurut Whintney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajarai masalah-masalah dalam 

masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 

tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang terjadi di masyarakat. (Nazir, 1988:63-64). 

Penelitian dengan tipe deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada 

di masyarakat menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. (Bungin, 2007:68). 

Alasan menggunakan metode deskriptif adalah karena Penelitian deskriptif tidak 

hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data saja, tapi juga 

meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. pada penelitian 

deskriptif peneliti juga memungkinkan untuk mengambil bentuk penelitian 

komparatif, yaitu suatu penelitian yang membandingkan satu fenomena atau 
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gejala dengan fenomena atau gejala lain, dan juga dapat melakukan serta 

menetukan suatu standar penilaian terhadap suatu analisis yang dilakukan. 

3.2.  Metode Penelitian 

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan berdasarkan suatu fenomena 

yang diamati. Menurut Denzin dan lincoln (Herdiansyah, 2012:7) penelitian 

kualitatif lebih ditunjukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai 

organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari 

sampel besar pada sebuah populasi.  

Menurut moleong (Herdiansyah, 2012:9) secara holistik metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang  disajikan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

3.3. Paradigma Konstrutivisme 

Paradigma konstruktivisme merupakan paradigma yang berangapan bahwa 

kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan 

kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif serta berlaku sesuai dengan konteks 

tertentu (Eriyanto, 2002:23). Pada paradigma konstruktivisme, berita dinilai tidak 

mungkin dapat dikatakan sebagai refleksi dari sebuah realitas. Hal tersebut 

disebabkan karena pada paradigma konstrutivisme berita merupakan konstruksi 

atas realitas yang dibuat oleh media, dimana media berperan sebagai agen 

konstruksi pesan pada berita yang disampaikan kepada publik (Eriyanto, 2002:26-

29). 



33 
 

 

 

Berdasarkan hal tersebut paradigma konstrukivis berguna untuk membantu 

penulis mengetahui bagaimana Tema-tema yang dikedepankan pada teks berita 

(Tematik), bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan (Skematik), dan 

bagaimana pemaknaan yang ditekankan (Semantik) dalam membentuk konstruksi 

realitas, guna menguraikan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi 

simulator SIM melalui pemberitaan-pemberitaan yang dibuat oleh media itu 

sendiri. 

3.3. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dikaji oleh penulis dalam penelitiannya adalah : 

1. Surat kabar online 

a. Kompas.com 

Dipilihnya Kompas.com sebagai objek penelitian yang akan dikaji oleh 

penulis, dikarenakan Kompas.com memberikan porsi berita yang lebih 

banyak mengenai pembahasan kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo dari surat kabar online yang lainnya. Hal tersebut 

tidak terlepas dari hasil obeservasi penulis mengunjungi sepuluh situs 

surat kabar online yang membahas kasus korupsi simulator SIM, dimana 

dalam observasi yang dilakukan oleh penulis ditemukan data bahwa 

Kompas.com menyajikan porsi berita yang lebih banyak dibandingkan 

dengan media surat kabar online yang lainnya. Sepuluh situs surat kabar 

online tersebut terdiri dari, Kompas.com, Vivanews.com, Beritasatu.com, 

Jpnn.com, Merdeka.com, Antaranews.com, Republika.com, 

Liputan6.com.com,  Sindonews.com dan Okezone.com. Berikut ini 

adalah hasil observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai jumlah 



34 
 

 

 

berita yang disampaikan oleh sepuluh situs surat kabar online yang 

dikunjungi oleh penulis : 

Tabel 2 : Daftar Jumlah Berita 

No Surat Kabar Online Total Berita Sumber 

1 Kompas.com 312 Kompas.com 

2 Vivanews.com 309 Vivanews.com 

3 Beritasatu.com 151 Beritasatu.com 

4 Jpnn.com 109 Jpnn.com 

5 Merdeka.com 96 Merdeka.com 

6 Antaranews.com 85 Antaranews.com 

7 Republika.com 81 Republika.com 

8 Liputan6.com 47 Liputan6.com 

9 Sindonews.com 35 Sindonews.com 

10 Okezone.com 26 Okezone.com 

 

b. Vivanews.com 

Dipilihnya Vivanews.com sebagai objek penelitian yang akan dikaji oleh 

penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu mengenai kasus 

korupsi Simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo itu sendiri. 

Dimana pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis melalui 

observasi yang dilakukan, selama ini belum ada yang menggunakan 

Vivanews.com sebagai objek penelitian yang akan dikaji.  

Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji kasus korupsi 

simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo sebagai tersangkanya melalui objek 

penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan sebelumnya, Berikut ini adalah daftar objek penelitian yang digunakan 
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oleh peneliti terdahulu mengenai kasus korupsi Simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo : 

Tabel 3 : Daftar Objek Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Asal Universitas Judul Penelitian Objek 

Penelitian 

1 Yunus Priyonggo 

Kartiko 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta 

Analisis Semiotik 

Korupsi Terhadap 

Sampul Majalah Tempo 

Pada Kasus Simulator, 

Pada Tahun 2014 

Majalah 

Tempo 

2 Pangeran Fernando 

Hutapea 

Universitas Sumatera 

Utara 

Framing Pemberitaan 

tentang Inspektur 

Jenderal Djoko Susilo 

Terkait Kasus Dugaan 

Korupsi Pengadaan 

Simulator SIM pada 

Harian Kompas, pada 

tahun 2013 

Surat Kabar 

Kompas 

3 Angga Yufriza Universitas 

Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur. 

Pembingkaian Berita 

Tentang Korupsi 

Simulator SIM (Analisis 

Framing Tentang Berita 

Korupsi Simulator SIM 

yang Melibatkan Djoko 

Susilo Pada Surat Kabar 

Jawapost dan Kompas 

Edisi Desember 2012-

Maret 2013) 

Jawapost 

dan Kompas 

4 Trinani Herdiyanti Universitas 

Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur 

Pembingkaian Berita 

Penyitaan Harta Irjen 

Djoko Susilo Oleh KPK 

(Analisis Framing 

Tentang Penyitaan Harta 

Irjen Djoko Susilo oleh 

KPK Di Surat Kabar 

Jawapost dan Kompas 

Periode 12 Maret sampai 

19 Maret 2013 

Jawapost 

dan Kompas 

5 Slamet Dodi 

Kresno  

Universitas Semarang Konstruksi Sosial 

Pemberitaan Kasus 

Simulator SIM di Media 

Online Kompas.com 

Kompas.com 
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Merujuk pada objek-objek penelitian yang dikaji oleh peneliti terdahulu, dapat 

dijelaskan bahwa berdasarkan data yang ditemukan oleh penulis tidak ada satu 

pun dari penelitian terdahulu yang menggunakan Vivanews.com sebagai objek 

penelitian yang akan dikaji. Maka oleh sebab itulah dalam hal ini untuk mengkaji 

kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo penulis tertarik untuk 

menggunakan Vivanews.com sebagai objek penelitian yang akan dikaji. 

2. Media Televisi (Diunduh melalui Youtube) 

a. MetroTv 

Pemilihan MetroTv sebagai objek pendukung penelitian pada kasus 

korupsi simulator SIM, dengan tersangka Djoko Susilo yang akan dikaji 

oleh penulis merujuk pada profil yang disajikan oleh MetroTv itu sendiri. 

Dimana dalam hal ini MetroTv merupakan stasiun Televisi yang 

berfokus pada sektor Industri Berita.  

Maka berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa MetroTv 

digunakan sebagai objek penelitian yang akan dikaji oleh penulis karena 

stasiun televisi tersebut berfokus pada sektor Industri Berita. Berdasarkan 

hal tersebut dapat dijelaskan bahwa MetroTv dapat membantu penulis 

untuk mengumpulkan informasi mengenai pemberitaan kasus korupsi 

simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo (metroTV.com). 

b. TvOne 

Pemilihan TvOne sebagai objek pendukung penelitian pada kasus 

korupsi simulator SIM, dengan tersangka Djoko Susilo yang akan dikaji 

oleh penulis merujuk pada profil yang disajikan oleh TvOne itu sendiri. 
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Dimana dalam hal ini merujuk pada profil TvOne, dapat dijelaskan 

bahwa stasiun televisi swasta tersebut berfokus pada program news dan 

sports. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa TvOne dapat 

membantu penulis untuk mengumpulkan informasi mengenai 

pemberitaan kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo 

(tvOne.com) 

3.4. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada Tematik 

(Bagaimana tema-tema yang dikedepankan pada teks berita), Skematik 

(Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan) dan Semantik (Bagaimana 

pemaknaan yang ditekankan pada teks berita) pada teks pemberitaan mengenai 

kasus korupsi simulator SIM, serta konteks pada kasus tersebut melalui 

pemberitaan yang disampaikan oleh Kompas.com dan Vivanews.com, serta 

didukung dengan data yang diperoleh melalui MetroTv dan TvOne untuk 

menjelaskan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti, dalam 

hal ini adalah data yang berasal dari segala bentuk teks baik data yang 

diperoleh melalui media-media online seperti surat kabar online, dan 

siaran berita televisi yang diunduh melalui Youtube (Dokumentasi). 

b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang turut membantu dalam 

penelitian. Sumber data sekunder berupa data-data referensi buku, jurnal, 
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data-data kepustakaan, situs internet, dan sumber lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

3.7. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan 

terhadap data yang sudah didapatkan, dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap editing 

Tahapan ini dimaksudkan untuk memeriksa, melengkapi kembali data 

yang sudah didapatkan sehingga data tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan. Berita yang ada diperiksa kelengkapan dan 

kelayakan untuk diteliti secara konteks dan fisik. 

2. Tahap Interpretasi dan Analisis Data  

Setelah tahap editing dilakukan, dan data teks berita serta dokumentasi 

pemberitaan di televisi (diunduh melalui Youtube) mengenai kasus 

korupsi simulator sim telah didapat secara utuh dan lengkap, teks berita 

dan dokumentasi tersebut kemudian dianalisa dimulai dengan mencari 

kalimat/pernyataan dalam teks berita untuk diinterpretasikan dan 

ditafsirkan berdasarkan analisis wacana model Teun A Van Dijk. 

3.8. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis wacana sebagai 

teknik analisa data. Analisis wacana berguna untuk menggambarkan tata aturan 

kalimat, dan pengertian bersama. Analisis wacana dimaksudkan untuk 

menjelaskan maksud-maksud tertentu dan makna-makna tertentu, hal ini 

disebabkan karena wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud 
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tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Menurut 

Crystal (Badara, 2012:16) analisis wacana merupakan analisis yang memfokuskan 

pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana 

banyak terdapat dalam wacana seperti teks, percakapan, wawancara, komentar 

dan ucapan-ucapan.  

Wacana juga dapat dijelaskan secara berdampingan dengan teks. Dalam bahasa 

inggris dibedakan menjadi discourse dan text. Yang pertama berarti spoken 

discourse ”wacana lisan” sedangkan yang kedua berarti written discourse 

“wacana tulis”. Dalam bahasa indonesia, istilah tersebut relatif tumpang tindih. 

Oleh sebab itu penulis merujuk pada analisis wacana model Teun A Van Dijk. 

Van Dijk mengemukakan bahwa wacana itu sebenarnya adalah bangun teoritis 

yang abstrak (the abstrak theoretical construct). Dengan begitu, wacana belum 

dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Adapun perwujudan bahasa ialah 

teks. Menurut Van Dijk Teks bukan sesuatu yang datang dari langit, bukan juga 

suatu ruang hampa yang mandiri. Akan tetapi, teks dibentuk dalam suatu praktek 

diskursus, atau dikatakatan sebagai praktik wacana (Badara, 2012:17-18). 

Merujuk pada hal tersebut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengkaji pemberitaan yang disampaikan oleh kompas.com dan vivanews.com 

dan didukung dengan data yang diperoleh dari MetroTv dan TvOne (diunduh 

melalui Youtube) merujuk pada tematik, skematik, semantik dan konteks untuk 

menjelaskan bagaimana sikap media pada kasus korupsi simulator SIM adalah 

dengan cara sebagai berikut : 
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1. Mengumpulkan artikel berita mengenai kasus simulator sim pada 

kompas.com dan vivanews.com, serta didukung dengan pemberitaan 

yang disampaikan oleh MetroTv dan TvOne. 

2. Memeriksa kembali data primer dan data sekunder yang telah terkumpul  

3. Melakukan analisis teks pemberitaan yang disampaikan oleh 

kompas.com dan vivanews.com, serta MetroTv dan TvOne. Dalam hal 

ini penulis melakukan analisis berdasarkan Tematik (Bagaimana tema-

tema dikedepankan), Skemantik (Bagaimana bagian dan urutan berita 

diskemakan), dan Semantik (Bagaimana pemaknaan ditekankan) pada 

teks pemberitaan kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 

Susilo. 

4. Melakukan analisis terhadap konteks berita yang dibuat oleh 

kompas.com dan vivanews.com, serta MetroTv dan TvOne 

5. Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan analisis wacana model Teun A 

Van Dijk. 



 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1. Gambaran Umum Profil Inspektur Jenderal Djoko Susilo 

Inspektur Jenderal Djoko Susilo lahir di Madiun pada tanggal 07 Oktober 1960.  

Djoko Susilo merupakan lulusan dari Akademik Kepolisian (Akpol) angkatan 

1984 yang pertama kali berhasil meraih predikat bintang satu pada awal karir 

kepolisiannya. Predikat bintang satu tersebut berhasil diraih oleh Djoko Susilo 

pada saat Djoko Susilo menjadi Dirlantas (Direktur Lalu Lintas) kepolisian. 

Sedangkan predikat bintang dua berhasil diraih Djoko Susilo pada saat dirinya 

menduduki posisi sebagai Kakorlantas (Kepala Korps Lalu Lintas) kepolisian. 

Namun karir Djoko Susilo di kepolisian mulai menemui batu sandungan. hal 

tersebut tidak terlepas dari keberhasilan KPK menyelidiki dugaan terjadinya suap 

pada proyek simulator SIM pada tahun anggaran 2011. Kasus ini di awali pada  

penyidikan yang dilakukan oleh KPK kepada Bambang S Sukotjo selaku Direktur 

Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI). Bambang S Sukotjo diduga 

melakukan penggelapan terhadap anggaran simulator kendaraan di markas Korps 

Lantas Polri. Lalu persoalan ini pun mulai melebar. Hal tersebut tidak terlepas 

dari pernyaataan yang dibuat oleh Bambang mengenai telah terjadinya suap pada 

proyek Simulator kendaraan senilai Rp 198,7 milyar. Bambang pun meminta KPK 

untuk memeriksa Djoko Susilo, setelah terkumpul cukup bukti akhirnya KPK 

menetapkan Djoko menjadi tersangka (merdeka.com). 



42 
 

 
 

4.2. Gambaran Umum Kasus Simulator SIM Pada Kompas.com 

Berdirinya Kompas.com dimulai pada tahun 1995 dengan nama Kompas Online. 

Kompas Online pada awalnya hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian 

Kompas. Kemudian tahun 1998 Kompas Online bertransformasi menjadi 

Kompas.com dengan berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi 

pemasaran yang baru. Kompas.com pun memulai langkahnya sebagai portal berita 

terpercaya di Indonesia. Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang 

tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, 

hingga live streaming. 

Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com, pada 

awal tahun 2008 atau tepat pada sepuluh (10) tahun sejak berdirinya Kompas.com, 

20 juta pembaca aktif per bulan berhasil diperoleh kompas.com dengan total 40 

juta page views/impression per bulan. Perkembangan yang terus terjadi membuat 

Kompas.com hingga saat ini berhasil mencapai 120 juta page view perbulan 

(kompas.com). 

Berhubungan dengan pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo, Kompas.com sendiri menyajikan pemberitaan tersebut 

secara berkala dan berusaha menampilkan pemberitaan-pemberitaan mengenai 

kasus tersebut secara update. Kompas.com dalam hal ini menyampaikan 

rangakaian informasi mengenai kasus korupsi Simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo berdasarkan informasi-informasi terbaru yang diperoleh berdasarkan 

data dan fakta yang didapatkan, serta disampaikan secara berurutan berdasarkan 

urutan kejadian yang ditemukan dilapangan. 
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Mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, 

Kompas.com menyajikan pemberitaan mengenai kasus korupsi ini secara berkala 

sesuai dengan urutan peristiwa yang diawali dengan mulai diusutnya Djoko Susilo 

yang diduga ikut terlibat pada kasus korupsi Simulator SIM berdasarkan 

pernyataan yang dibuat oleh Bambang S Sukotjo. Berita mengenai keterlibatan 

Djoko Susilo pada kasus korupsi Simulator SIM dimuat pada Kompas.com 

dengan judul berita “Inilah Perkara Yang Menjerat Irjen Djoko Susilo”, berita 

tersebut dirilis kepada publik pada tanggal 31 Juli 2012.  

Berdasarkan berita tersebut Kompas.com terus memperbarui informasi mengenai 

perkembangan kasus korupsi Simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo 

sebagai tersangka. Pada tanggal 23 Agustus Kompas.com memuat berita yang 

berjudul “KPK Peringatkan Pengacara Irjen Djoko Susilo”. Pada pemberitaan ini 

Kompas.com menyajikan berita yang menceritakan bahwa KPK memperingati 

pengacara dari Inspektur Jenderal Djoko Susilo untuk tidak menghalang-halangi 

proses penyidikan yang akan dilakukan oleh KPK mengenai kasus korupsi 

simulator SIM. Hal ini menurut pengacara Djoko Susilo yang berhak menangani 

kasus ini adalah pihak POLRI bukan KPK, namun fatwa Mahkamah Agung tidak 

bisa dielakan lagi karena berdasarkan fatwa tersebut yang berhak menangani 

kasus korupsi simulator SIM adalah KPK.  

Pemberitaan mengenai kasus korupsi Simulator SIM ini pun terus berlanjut 

hingga pada akhirnya Djoko Susilo resmi di tahan. pemberitaan tersebut 

disampaikan oleh Kompas.com melalui berita yang berjudul “KPK Tahan Djoko 

Di Rutan Guntur” pada tanggal 03 Desember 2012. Pemberitaan mengenai kasus 

ini terus berlanjut hingga Djoko Susilo dijatuhkan vonis hukuman melalui berita 
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yang berjudul “Divonis 10 Tahun, Djoko Susilo Ajukan Banding pada tanggal 03 

September 2013 dan berita yang berjudul “Banding, Hukuman Irjen Djoko Susilo 

Diperberat Jadi 18 Tahun” pada tanggal 19 Desember 2013. Berikut ini adalah 

daftar berita yang dimuat pada Kompas.com mengenai kasus Korupsi Simulator 

SIM dengan tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo Periode 31 Juli 2012-08 

Juli 2014 : 

Tabel 4 : Daftar Berita Kompas.com 

No Judul Berita Tanggal  Sumber 

1 Inilah perkara yang menjerat Irjen 

Djoko Susilo 

31 Juli 2012 Kompas.com 

2 Busyro : Benar, penyidik KPK 

Geledah Korlantas 

31 Juli 2012 Kompas.com 

3 Sesuai UU, KPK Lebih Berhak 

Tangani Kasus Korlantas 

03 Agustus 2012 Kompas.com 

4 Kronologi penyelidikan Kasus 

simulator versi Polri 

04 Agustus 2012 Kompas.com 

5 KPK peringatkan pengacara Irjen 

Djoko Susilo 

23 Agustus 2012 Kompas.com 

6 KPK Periksa Irjen Djoko Susilo 

Hari Ini 

28 September 2012 Kompas.com 

7 KPK Bisa Panggil Paksa Djoko 28 September 2012 Kompas.com 

8 Djoko Susilo tak bisa mengelak 

lagi 

02 Oktober 2012 Kompas.com 

9 Kapolri : Djoko Susilo Harus Patuh 

Hukum 

05 Oktober 2012 Kompas.com 

10 Presiden : Kasus Irjen DS 

Ditangani KPK 

08 Oktober 2012 Kompas.com 

11 Hari Ini, Akhirnya Polri Akan 

Serahkan Berkas Kasus Simulator 

ke KPK 

30 Oktober 2012 Kompas.com 

12 Abraham tak berani janji soal 

Djoko Susilo 

26 November 2012 Kompas.com 

13 Djoko Susilo penuhi panggilan 

KPK 

03 Desember 2012 Kompas.com 

14 KPK tahan Djoko di Rutan Guntur 03 Desember 2012 Kompas.com 

15 Djoko Susilo Akhirnya 

Digunturkan 

04 Desember 2012 Kompas.com 

16 Penahanan  Djoko Susilo 

diapresiasi 

04 Desember 2012 Kompas.com 

17 Diperiksa KPK, Djoko Susilo 

hanya tersenyum 

17 Desember 2012 Kompas.com 

18 Irjen Djoko Susilo divonis 10 tahun 

penjara, denda Rp.500 Juta 

03 September 2013 Kompas.com 

19 Banding, Hukuman Djoko Susilo 

Diperberat Jadi 18 Tahun 

19 Desember 2013 Kompas.com 
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20 Hukuman Djoko Susilo Diperberat, 

Bagus Supaya Ada Efek Jera. 

19 Desember 2013 Kompas.com 

 

4.3. Gambaran Umum Kasus Simulator SIM Pada Vivanews.com 

Vivanews.com merupakan surat kabar online yang berdiri pada 17 Desember 

2008. Vivanews.com sendiri dikelola oleh PT. Viva Media Baru yang merupakan 

anak dari perusahaan PT. Viva Media Asia yang juga mengelola stasiun televisi 

Antv dan juga TvOne. Vivanews.com berisikan tentang informasi yang meliputi 

dari Politik, Ekomomi, Budaya dan juga Olahraga. Selain memberikan jasa 

pemberitaan yang diperoleh dari wartawan yang berkerja di Vivanews, situs ini 

juga menerima berita dari para pembacanya yang berminat untuk berbagi 

informasi-informasi terbaru melalui fitur U-Report. Situs ini juga dibuat untuk 

dapat diakses melalui telepon seluler, komputer tablet, dan PDA (vivanews.com).  

Berhubungan mengenai berita politik tentang kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo, pada pemberitaan-pemberitaan awal mengenai kasus 

korupsi Simulator SIM Vivanews.com mendeskripsi Djoko Susilo sebagai 

Guberner Akpol yang terlibat pada kasus korupsi simulator SIM pada beberapa 

judul berita yang disampaikan kepada publik. Vivanews.com mulai 

menyampaikan informasi mengenai kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan 

Djoko Susilo sebagai tersangkanya pada tanggal 31 Juli 2012. Berita mengenai 

kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo  dimuat 

Vivanews.com dengan judul “Jadi Tersangka, Gubernur Akpol Bungkam”. Berita 

tersebut merupakan informasi awal yang disampaikan oleh Vivanews.com 

mengenai kasus korupsi Simulator SIM yang melibatkan Djoko Susilo sebagai 

tersangkanya. 
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Informasi mengenai kasus korupsi yang melibatkan Djoko Susilo sebagai 

tersangkanya ini disampaikan secara berkala oleh Vivanews.com sesuai dengan 

perkembangan kasus yang terjadi disetiap saatnya. Pada pemberitaan-pemberitaan 

yang disampaikan oleh Vivanews.com, berita yang disajikan menyoroti tentang 

sanggahan-sanggahan atau perlawanan-perlawanan terhadap keterlibatan Djoko 

Susilo sebagai tersangka pada kasus korupsi Simulator SIM melalui apa yang 

disampaikan oleh pengacaranya yaitu Hotma Sitompul. Pemberitaan mengenai hal 

tersebut disampaikan melalui berita yang berjudul “Pengacara Bantah Djoko 

Susilo terima Rp 5 milyar dan juga berita yang berjudul “Pengacara Djoko Susilo 

: KPK Langgar Hukum” pada 01 Agustus 2012.  

Pada berita yang disampaikan Vivanews.com, berita yang disajikan juga 

menyoroti konflik yang terjadi antara KPK dan juga POLRI. Dalam hal ini kedua 

lembaga tersebut saling bersitegang dalam menangani kasus korupsi Simulator 

SIM. Dimana berdasarkan berita yang disampaikan oleh Vivanews.com kedua 

lembaga bersengketa pada penanganan kasus korupsi Simulator SIM yang 

melibatkat Djoko Susilo sebagai tersangkanya, hal tersebut disampaikan pada 

berita yang berjudul “KPK Segera Tahan Irjen Djoko Susilo” pada 07 Agustus 

2012 dan “Polri Segera Periksa Irjen Djoko Susilo” pada 09 Agustus 2012. 

Pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 

Susilo terus disampaikan secara berkala oleh Vivanews.com, higga akhirnya 

Djoko Susilo resmi di Vonis 10 tahun penjara, berita tersebut disampaikan dengan 

judul “Jendral Djoko Di Vonis 10 Tahun, Apa Pertimbangan hakim” pada tanggal 

03 September 2013.  
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Selanjutnya merujuk pada perkembangan kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo, Vivanews.com juga menyampaikan informasi secara 

update mengenai diperberatnya hukuman Djoko Susilo menjadi 18 tahun penjara. 

Berita mengenai diperberatnya hukuman Djoko Susilo ini disampaikan pada berita 

yang berjudul “Banding di Tolak, Djoko Susilo di Vonis 18 Tahun Penjara”. 

Berita tersebut dimuat pada 19 Desember 2013. Berikut ini adalah daftar berita 

yang dimuat pada Vivanews.com mengenai kasus Korupsi Simulator SIM dengan 

tersangka Inspektur Jenderal Djoko Susilo Periode 31 Juli 2012-19 Desember 

2013 : 

Tabel 5 : Daftar Berita Vivanews.com  

No Judul Berita Tanggal Sumber 

1 Jadi Tersangka, Gubernur 

Akpol Bungkam 

31 Juli 2012 Vivanews.com 

2 Polri Bantah Djoko Susilo 

Terima Suap 

01 Agustus 2012 Vivanews.com 

3 Pengacara Djoko Susilo : KPK 

Langgar Hukum 

01 Agustus 2012 Vivanews.com 

4 Polri : Belum Ada Bukti Djoko 

Susilo Tersangka 

02 Agustus 2012 Vivanews.com 

5 Kasus Simulator SIM, ajang 

pembuktian Polri 

02 Agustus 2012 Vivanews.com 

6 Alasan KPK Belum Periksa 

Djoko Susilo 

23 Agustus 2012 Vivanews.com 

7 KPK Periksa Perdana Tersangka 

Irjen Pol Djoko Susilo  

28 September 2012 Vivanews.com 

8 Tak Hadir, Irjen Djoko Susilo 

Justru Gugat kewenangan KPK 

28 September 2012 Vivanews.com 

9 MA Tolak Permohonan Fatwa 

Djoko Susilo 

01 Oktober 2012 Vivanews.com 

10 Polri Tak ingin Djoko Susilo 

Mangkir lagi 

04 Oktober 2012 Vivanews.com 

11 Diperiksa KPK Djoko Susilo 

Siap Beber Simulator SIM 

05 Oktober 2012 Vivanews.com 

12 SBY : Kasus Jenderal Djoko 

Susilo Ditangani KPK 

08 Oktober 2012 Vivanews.com 

13 Penuhi Panggilan KPK, Irjen 

Djoko Susilo Irit Bicara 

03 Desember 2012 Vivanews.com 

14 KPK Tahan Irjen Djoko Susilo 

Di Rutan Guntur 

03 Desember 2012 Vivanews.com 

15 Kapolri Tak Masalah Djoko 

Susilo Ditahan Di Guntur 

04 Desember 2012 Vivanews.com 
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16 Ditahan KPK,Irjen Djoko Susilo 

Juga Patut Diapresiasi 

04 Desember 2012 Vivanews.com 

17 Jenderal Djoko Susilo Divonis 

10 Tahun Penjara 

03 September 2013 Vivanews.com 

18 Jenderal Djoko Di Vonis 10 

Tahun Apa Peritmbangan 

Hakim 

03 September 2013 Vivanews.com 

19 Banding Ditolak, Djoko Susilo 

Divonis 18 Tahun Penjara 

19 Desember 2013 Vivanews.com 

20 KPK : Vonis Djoko Susilo 

Hadiah Untuk Para Korban 

Koruptor 

19 Desember 2013 Vivanews.com 

 

4.4. Gambaran Umum Kasus Simulator SIM Pada MetroTv 

MetroTv merupakan salah satu televisi nasional yang berdiri sejak 25 Oktober 

1999 di bawah naungan PT. Media Televisi Indonesia. Perusahaan ini merupakan 

salah satu anak perusahaan yang berada di bawah naungan Media Group yang 

merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Media Group sendiri 

dipimpin oleh Surya Paloh yang menjabat sebagai CEO. MetroTV sendiri mulai 

mengudara pada tanggal 25 November 2000 untuk pertama kalinya dengan 

serangkaian uji coba siaran dalam 7 kota. Fokus siaran MetroTV lebih banyak 

didominasi dari sektor berita industri dengan merintis program-program perspektif 

dan unik (MetroTv.com).  

Berkaitan dengan pemberitaan kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo, dalam hal ini MetroTV juga turut menyampaikan perkembangan 

mengenai kasus tersebut. Pada pemberitaan yang dimuat mengenai kasus korupsi 

simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, MetroTV turut menyampaikan 

reaksi Djoko Susilo dalam menanggapi kasus yang sedang membelitnya dan juga 

turut mewawancarai pengacara Djoko Susilo guna mendukung berita yang 

disampaikan. 
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Bukan hanya itu saja MetroTv juga turut menjelaskan tentang jalannya proses 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap Djoko Susilo, dan seberapa banyak 

pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK pada proses pemeriksaan juga tak 

lepas dari pemberitaan yang dimuat oleh MetroTV. Dalam hal ini MetroTv sendiri 

merupakan objek penelitian pendukung bagi penulis dalam  mengkaji bagaimana 

sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM. Pada penelitian yang 

dilakukan, penulis akan mengkaji berita yang disampaikan oleh MetroTv 

berdasarkan Tematik, Skematik dan Semantik serta Konteks guna 

mendeskripsikan bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi simulator SIM. 

Berikut ini adalah daftar berita yang akan dikaji oleh penulis : 

Tabel 6 : Daftar Berita MetroTv 

No Judul Berita Tanggal Sumber 

1 Djoko Susilo Datang Bukan Karena 

Desakan 

04 Oktober 2012 MetroTv 

2 Djoko Susilo Disodori 38 

Pertanyaan. 

05 Oktober 2012 MetroTv 

3 Djoko Susilo Siapkan Eksepsi 67 

Halaman 

03 Desember 2012 MetroTv 

4 Vonis Djoko Susilo 10 Tahun 

Penjara 

03 September 2013 MetroTv 

5 Irjen Djoko Susilo Ditahan KPK 27 Agustus 2013 MetroTv 

 

4.5. Gambaran Umum Kasus Simulator SIM Pada TvOne 

14 Februari 2008, pukul 19.30 WIB, merupakan saat bersejarah karena untuk 

pertama kalinya TvOne mengudara. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik 

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Diharapkan dengan berdirinya tvOne 

secara progresif dapat menginspirasi masyarakat Indonesia yang berusia 15 tahun 

ke atas agar berpikiran maju dan melakukan perbaikan bagi diri sendiri serta 

masyarakat sekitar melalui berbagai program News and Sports baik Nasional dan 
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Internasional yang dimilikinya. Mengklasifikasikan program-programnya dalam 

kategori, NEWS, Current Affairs dan SPORTS (TvOne.com). 

Berkaitan dengan pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo, dalam hal ini TvOne menyampaikan berita yang 

berhubungan dengan penetapan Djoko Susilo sebagai tersangka, proses 

persidangan dan juga vonis terhadap Djoko Susilo. pada pemberitaan yang 

disampaikan, TvOne juga menampilkan tentang bagaimana reaksi Djoko Susilo 

dalam menanggapi kasus korupsi simulator SIM yang sedang membelitnya. 

Berdasarkan pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan 

tersangka Djoko Susilo, dalam hal ini pada penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis, TvOne merupakan objek penelitian pendukung yang membantu penulis 

untuk menjelaskan tentang bagaimana sikap media terhadap kasus korupsi 

simulator SIM. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, pemberitaan 

mengenai Djoko Susilo akan dikaji berdasarkan Tematik, Skematik, dan 

Semantik, serta Konteks guna menjelaskan tentang bagaimana sikap media 

terhadap kasus korupsi simulator SIM. Berikut ini adalah daftar berita yang akan 

dikaji oleh penulis : 

Tabel 7 : Daftar Berita TvOne 

No Judul Berita Tanggal Sumber 

1 Kabar Siang, Sidang Perdana Djoko 

Susilo Atau Kasus Simulator SIM 

23 April 2013 TvOne 

2 Djoko Susilo Menangis Saat 

Membacakan Pledoi 

14 Juli 2013 TvOne 

3 Djoko Divonis 10 Tahun Dan 500 Juta 03 September 2013 TvOne 

4 Vonis Djoko Susilo Tidak Sesuai Dengan 

Fakta Hukum 

03 September 2013 TvOne 

5 Hukuman Djoko Susilo Diperberat 

Menjadi 18 Tahun Penjara 

19 Desember 2013 TvOne 

 



 

 

 

 

 

VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian mengenai pemberitaan kasus korupsi 

simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo melalui teknik analisis wacana 

model Teun A Van Dijk, maka diperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan 

sikap yang ditunjukan oleh Kompas.com, Vivanews.com yang merupakan 

sebagai data utama, dan MetroTv serta TvOne sebagai data pendukung dalam 

menangggapi kasus korupsi simulator SIM. 

Hal tersebut merujuk pada analisis yang dilakukan oleh penulis berdasarkan 

Tematik, Skematik, dan semantik serta Konteks guna menjelaskan bagaimana 

sikap media terhadap kasus korupsi Simulator SIM. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai kesimpulan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis : 

1. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada kasus korupsi simulator 

SIM, dapat disimpulkan bahwa tematik yang ditunjukan oleh 

Kompas.com cenderung menunjukan sikap yang mendukung KPK untuk 

bersikap tegas dalam menuntaskan kasus korupsi simulator SIM yang 

melibatkan Djoko Susilo sebagai tersangkanya. Berdasarkan pembahasan 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Vivanews.com menunjukan 

kecenderungan sikap untuk mendukung Polri guna menangani kasus 

korupsi simulator SIM. Sikap Vivanews.com yang cenderung 
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mendukung Polri untuk menangani kasus korupsi simulator SIM 

tersebut, seakan menunjukan bahwa Vivanews.com cenderung 

mendukung Djoko Susilo dinyatakan tidak bersalah pada kasus tersebut. 

Sikap yang ditunjukan oleh Polri tersebut dikarenakan Djoko Susilo juga 

merupakan bagian dari Instansi kepolisian tersebut. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Vivanews.com merujuk pada Djoko Susilo yang 

merupakan mantan kepala Korps Lalu Lintas Polri dan juga Mantan 

Gubernur Akademik Kepolisian. 

Pada kasus korupsi simulator SIM, berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa MetroTV menunjukan 

kecenderungan sikap untuk memberi dukungan kepada Djoko Susilo 

pada kasus tersebut untuk melakukan pembelaan atas statusnya sebagai 

tersangka dan dinyatakan bersalah. MetroTv sendiri cenderung 

menyoroti tentang upaya yang dilakukan oleh Djoko Susilo untuk  

melakukan pembelaan terhadap dirinya, untuk menjelaskan bahwa ia 

tidak terlibat dan tidak menerima jika ditetapkan sebagai tersangka serta 

dinyatakan bersalah pada kasus korupsi simulator SIM.  

Berdasarkan pemabahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

Tematik yang disajikan oleh TvOne cenderung menunjukan sikap untuk 

memberi dukungan kepada Djoko Susilo pada kasus korupsi simulator 

SIM untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Hal tersebut merujuk 

pada berita yang disajikan, TvOne cenderung menyoroti Djoko Susilo 

seakan tidak dapat menerima dirinya dinyatakan terlibat di dalam kasus 

korupsi simulator SIM. pada kasus tersebut TvOne seakan ingin 
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menunjukan bahwa terjadi ketidakadilan atas vonis yang dijatuhkan 

kepada Djoko Susilo dan mempertanyakan apakah hukuman yang 

diterima oleh Djoko Susilo telah sesuai dengan fakta hukum yang ada. 

2. Berdasarkan pembahasan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa, pada 

kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo, urutan 

berita yang diskemakan oleh Kompas.com cenderung menjelaskan 

tentang KPK yang berhasil bertindak tegas dalam menuntaskan kasus 

tersebut. Hal tersebut seakan menjelaskan bahwa Kompas.com 

cenderung menunjukan sikap yang memberikan dukungan kepada KPK 

untuk bertindak tegas pada kasus korupsi simulator SIM yang melibatkan 

Djoko Susilo sebagai tersangkanya. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Vivanews.com menunjukan sikap yang memberikan dukungan terhadap 

Djoko Susilo selaku mantan Kakorlantas Polri dan Gubernur Akpol. Hal 

tersebut ditunjukan, berdasarkan sikap Vivanews.com yang mendukung 

Polri melakukan pembelaan terhadap Djoko Susilo selaku mantan 

Kakorlantas Polri dan juga Gubernur Akpol. Pembelaan tersebut 

dilakukan Polri untuk menyatakan Djoko Susilo tidak terlibat pada kasus 

korupsi simulator SIM, walaupun pada akhirnya Djoko Susilo dinyatakan 

bersalah dan divonis 18 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 Milyar. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada 

pemberitaan mengenai kasus korupsi simulator SIM yang menjerat 

Djoko Susilo sebagai tersangkanya, urutan berita yang diskemakan oleh 
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MetroTv cendrung ingin menunjukan sikap untuk memberikan dukungan 

kepada Djoko Susilo pada kasus tersebut. Hal tersebut merujuk pada 

berita yang disajikan oleh MetroTv cenderung menyoroti tentang upaya 

Djoko Susilo melakukan pembelaan untuk menjelaskan bahwa dirinya 

tidak bersalah didalam kasus korupsi simulator SIM.  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa,  

urutan berita yang diskemakan oleh TvOne menunjukan sikap yang 

memberikan dukungan kepada Djoko Susilo pada kasus korupsi 

simulator SIM. Sikap TvOne yang memberikan dukungan kepada Djoko 

Susilo disajikan dengan menyatakan telah terjadi ketidakadilan dan vonis 

yang diterima oleh Djoko Susilo tidak sesuai dengan fakta hukum yang 

ada. Hal tersebut didukung narasumber yang dihadirkan yaitu, Bung 

Nasrullah selaku kuasa hukum Djoko Susilo dan Asep Irwan Heriyawan 

mantan hakim dan pengamat hukum. Berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian perbincangan dengan narasumber diarahkan untuk 

menjelaskan bahwa telah terjadi ketidakadilan dan juga vonis yang 

diterima oleh Djoko Susilo tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. 

3. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

merujuk pada elemen latar, detil, maksud dan praanggapan makna yang 

ingin ditekankan oleh Kompas.com didalam berita mengenai kasus 

korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko Susilo adalah tentang 

dukungan terhadap sikap tegas yang ditunjukan oleh KPK dalam 
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menangani kasus korupsi simulator SIM yang menjerat Djoko Susilo 

sebagai tersangkanya. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

merujuk pada elemen latar, detil, maksud, dan praanggapan  makna yang 

ingin ditekankan oleh Vivanews.com pada kasus korupsi simulator SIM 

adalah mengenai sikap untuk mendukung Polri melakukan pembelaan 

terhadap Djoko Susilo. Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan 

bahwa Vivanews.com cenderung menunjukan sikap yang mendukung 

Djoko Susilo dinyatakan tidak bersalah berdasarkan pembelaan dan 

perlawanan yang ditunjukan oleh Polri atas putusan yang dikeluarkan 

oleh KPK. 

Pada kasus yang sama berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa, merujuk pada elemen latar, detil, maksud dan 

praanggapan makna yang ingin ditekankan oleh MetroTv adalah untuk 

menunjukan sikap yang memberi dukungan terhadap Djoko Susilo. Hal 

tersebut berdasarkan pada berita yang disajikan oleh MetroTv yang 

cenderung menunjukan tentang sikap Djoko Susilo yang tidak dapat 

menerima statusnya sebagai tersangka berdasarkan keputusan yang 

dibuat oleh KPK dan juga dinyatakan bersalah berdasarkan vonis yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim.  

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

merujuk pada elemen latar, detil, maksud dan praanggapan makna yang 

ingin ditekankan oleh TvOne adalah mengenai ketidakadilan yang 
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diterima oleh Djoko Susilo sebagai tersangka pada kasus korupsi 

simulator SIM, serta vonis terhadap Djoko Susilo yang tidak sesuai 

dengan fakta hukum. Hal tersebut merujuk pada perbincangan antar 

narasumber yaitu Bapak Teuku Nasrullah selaku kuasa hukum dan juga 

Asep Irwan Hiryawan selaku pengamat hokum yang diarahkan untuk 

menjelaskan bahwa terjadi ketidak adilan dan vonis yang diterima oleh 

Djoko Susilo tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada.  

4. Berdasakan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

Konteks yang ingin ditunjukan oleh Kompas.com adalah mengenai 

konflik yang terjadi antara KPK dan Polri mengenai wewenang 

penanganan kasus kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka Djoko 

Susilo. Berdasakan berita yang disajikan Kompas.com cenderung 

menunjukan sikap yang mendukung KPK untuk bertindak tegas guna 

menuntaskan kasus tersebut. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

konteks yang ingin dijelaskan oleh Vivanews.com adalah mengenai 

tentang konflik yang terjadi antara KPK dan Polri. Berdasarkan 

pembahasan hasil penelitian Vivanews.com cenderung menunjukan sikap 

yang mendukung Polri melakukan pembelaan kepada Djoko Susilo. Hal 

tersebut secara tidak langsung dapat menjelaskan bahwa pada kasus 

tersebut Vivanews.com cenderung menunjukan sikap yang mendukung 

Djoko Susilo selaku mantan Kakorlantas Polri dan Gubernur Akpol. 
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Pada kasus yang sama, berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpukan bahwa konteks yang ingin ditunjukan oleh MetroTv adalah 

mengenai bagaimana sikap Djoko Susilo dalam menanggapi kasus 

korupsi simulator SIM yang membelitnya sebagai tersangka. Mengenai 

hal tersebut MetroTv cenderung menunjukan sikap mendukung Djoko 

Susilo yang memberikan perlawanan atas keputusan KPK yang 

menetapkannya sebagai tersangka dan menolak dinyatakan bersalah oleh 

majelis hakim. 

Sedangkan untuk TvOne sendiri berdasarkan pembahasan hasil 

penelitian mengenai kasus korupsi simulator SIM dengan tersangka 

Djoko Susilo dapat disimpulkan bahwa, konteks yang ingin dijelaskan 

adalah mengenai Djoko Susilo yang terbukti bersalah pada kasus tindak 

pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang. Merujuk pada isi 

berita yang disajikan, konteks yang dimunculkan untuk menjelaskan 

tentang sikap TvOne memberikan dukungan terhadap Djoko Susilo 

mengenai ketidakadilan yang diterima dan vonis yang tidak sesuai 

dengan fakta hukum yang ada. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa 

saran yang dapat diperhatikan, antara lain : 

1. Sebaiknya setiap media dapat mendukung gerakan anti korupsi yang 

ada di Indonesia.  



144 
 

 
 

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih memperdalam kajian 

dan refrensi berita, memfokuskan berita pada dua media saja agar 

mendapatkan hasil penelitian mengenai sikap media yang lebih 

signifikan. 
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