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LAMPIRAN 

A. Curriculum Vitae 
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B. Tabel Hasil Penelitian 

1. Tabel Perbandingan dari keempat portal berita online 

No. Media Ideologi Media 

Rentang 

Waktu 

Pemberitaan 

Pemilihan 

Jenis Berita 

1. Tribun

news.c

om 

Mengutamakan aspek bisnis 

dalam menyebarkan sebuah 

informasi sehingga 

mendapatkan keuntungan 

dengan menekankan aspek 

efisien dan beretika 

- Dua hari 

- Tidak pada 

hari yang 

berurutan 

- Dimulai 

pada tanggal 

10 Oktober 

2019  

- Gencar 

pemberitaan 

pada 15 

Oktober 2019 

- Tidak ada 

pemberitaan 

dengan jenis 

berita straight 

news 

- 5 berita 

dengan jenis 

berita Opinion 

News 

- 2 berita 

dengan jenis 

Interpretative 

News (Tema: 

Sikap kontra 

terhadap 

penolakan UAS 

di UGM) 

2. Detik. 

com 

Menekankan kepada aspek 

akurat, aktual, dan rinci 

kepada masyarakat dalam 

menyampaikan sebuah 

informasi 

- Dua hari 

- Hari yang 

berurutan 

- Dimulai 

pada tanggal 

09 Oktober 

2019 

- Berakhir 

pada tanggal 

10 Oktober 

2019 

- 1 berita 

dengan jenis 

berita Straight 

News 

- 1 berita 

dengan jenis 

berita Opinion 

News 

- 2 berita 

dengan jenis 

Interpretative 

News (Tema; 

Peristiwa dan 

sikap dukungan) 

3. Repub 

lika.co

.id 

Merupakan wadah 

informasi bagi umat Islam 

guna menciptakan umat 

yang moderat, cerdas, dan 

berdaya 

- Satu minggu 

- Hari yang 

berurutan 

- Dimulai 

pada tanggal 

09 Oktober 

2019 

- Berakhir 

pada 15 

Oktober 2019  

- 3 berita 

dengan jenis 

berita Straight 

News 

- 8 berita 

dengan jenis 

berita Opinion 

News 

- 7 berita 

dengan jenis 

Interpretative 
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(Tidak ada 

pemberitaan 

pada tanggal 

14 Oktober 

2019) 

 

News (Tema; 

Peristiwa dan 

sikap kontra) 

4. Tirto.i

d 

Media yang lahir tidak atas 

kepentingan politik 

manapun, dengan 

mengedepankan konten-

konten yang berkualitas, 

memiliki nilai informasi 

yang penting, relevan, dan 

berdasarkan fakta 

- Tiga hari 

- Hari yang 

berurutan 

- Dimulai 

pada tanggal 

09 Oktober 

2019 

- Berakhir 

pada tanggal 

11 Oktober 

2019 

 

- 1 berita 

dengan jenis 

berita Straight 

News 

- 1 berita 

dengan jenis 

berita Opinion 

News 

- 1 berita 

dengan jenis 

Interpretative 

News (Tema 

peristiwa) 

2. Tabel Perbandingan metode Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki  

Elemen Tribunnews.com Detik.com Republika.co.id Tirto.id 

Frame Pernyataan atas 

pembatalan 

kuliah umum 

UAS dan sosok 

UAS yang tidak 

diterima pihak 

UGM 

Sisi 

perbedaan 

pandangan 

antara kedua 

pihak yang 

terkait (Pihak 

Rektorat 

UGM dan 

Pengurus 

Masjid 

Kampus 

UGM) dalam 

menyikapi 

peristiwa 

tersebut 

 

 

 

 

 

Problematika 

alasan yang 

melatar belakangi 

keputusan 

Rektorat UGM 

atas 

dibatalkannya 

Kuliah Umum 

dari masing-

masing pihak 

terkait 

Penekanan 

terhadap 

fakta yang 

ada seiring 

dengan 

jalannya 

peristiwa 

dibatalkann

ya Kuliah 

Umum yang 

mengundan

g UAS 

Sintaksis - Headline dan 

lead 

mengkonstruksi 

berita 

- Kata ‘larang’ 

dan ‘dibatalkan’ 

pada headline 

- Headline 

dan lead 

mengkonstru

ksi berita 

- Kata ‘batal’ 

pada 

headline 

menciptakan 

- Headline dan 

lead 

mengkonstruksi 

berita 

- Melibatkan 

lebih dari satu 

narasumber 

- Headline 

dan lead 

mengkonstr

uksi berita 

-Melibatkan 

lebih dari 

satu 

narasumber 
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menciptakan bias 

berbeda 

- Menggunakan 

lebih dari satu 

narasumber 

- Cenderung 

mengutip 

pernyataan dari 

sumber lain 

 

bias terhadap 

peristiwa 

- Melibatkan 

lebih dari 

satu 

narasumber  

- Pengutipan 

pernyataan 

dari 

narasumber 

berdasarkan 

dengan fakta 

lapangan 

yang ditemui 

- Pengutipan 

pernyataan dari 

narasumber 

berdasarkan 

dengan fakta 

lapangan yang 

ditemui 

- Pengutipan 

pernyataan 

dari 

narasumber 

berdasarkan 

dengan 

fakta 

lapangan 

yang 

ditemui 

Skrip - Tidak 

memberikan 

penekanan 

terhadap opini 

dari masing-

masing pihak 

terkait  

- Tidak 

menekankan 

kepada pembaca 

unsur 5W+1H 

untuk 

memperkuat 

argumen dari 

masing-masing 

pernyataan 

narasumber  

Menekankan 

unsur 

5W+1H pada 

setiap 

pernyataan 

dari 

narasumber  

Terdapat ketidak 

lengkapan unsur 

5W+1H terhadap 

pernyataan pihak 

yang mendukung 

pembatalan 

Kuliah Umum 

tersebut 

Terdapat 

ketidak 

lengkapan 

unsur 

5W+1H 

pada jenis 

berita 

Straight 

News, unsur 

dimana 

(where) 

tidak 

dicantum 

kan 

Tematik - Ungkapan dari 

narasumber yang 

terkait tetapi 

cenderung 

melakukan 

pengulangan 

dalam penyajian 

berita  

Pernyataan 

dari masing-

masing pihak 

terkait tetapi 

cenderung 

mengedepan

kan salah 

satu pihak 

yaitu pihak 

Problematika 

alasan yang 

melatar belakangi 

adanya keputusan 

yang ditetapkan 

oleh pihak 

Rektorat UGM 

atas 

dibatalkannya 

Pemaparan 

fakta-fakta 

yang 

beriringan 

dengan 

terjadinya 

peristiwa 

pembatalan 

Kuliah 
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- Lebih 

menekankan 

pengembangan 

pada headline 

dibandingkan 

pengembangan isi 

berita 

yang 

mendukung 

keputusan 

pembatalan 

acara kuliah 

umum 

tersebut 

Kuliah Umum 

yang 

mengundnag 

Ustaz Abdul 

Somad  

Umum yang 

mengundna

g Ustaz 

Abdul 

Somad oleh 

pihak 

Rektorat 

UGM 

Retoris - Tidak ada 

gambar atau foto 

yang 

menggambarkan 

latar informasi 

dari setiap 

pemberitaan 

- Terdapat satu 

gambar atau foto 

yang 

merepresentasika

n tokoh terkait 

- Cenderung 

menggunakan 

kata atau kata 

ganti 

 

- Tidak ada 

gambar atau 

foto yang 

menggambar

kan latar 

informasi 

dari setiap 

pemberitaan 

- Terdapat 

satu gambar 

atau foto 

yang 

merepresenta

sikan tokoh 

terkait atau 

memvisualis

asikan lokasi 

peristiwa 

- Cenderung 

menggunaka

n kata atau 

kata ganti 

 

- Tidak ada 

gambar atau foto 

yang 

menggambarkan 

latar informasi 

dari setiap 

pemberitaan 

- Terdapat satu 

gambar atau foto 

yang 

merepresentasika

n tokoh terkait 

atau 

memvisualisasika

n lokasi peristiwa 

- Cenderung 

menggunakan 

penekanan kata 

dan idiom 

 

- Tidak ada 

gambar atau 

foto yang 

menggamba

rkan latar 

informasi 

dari setiap 

pemberitaan 

- Terdapat 

satu gambar 

atau foto 

yang 

merepresent

asikan tokoh 

terkait atau 

memvisualis

asikan 

lokasi 

peristiwa 

- Tidak ada 

penekanan 

kata atau 

kata ganti 

atau idiom 
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C. Hasil Turnitin Skripsi 
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D. Naskah Publikasi 
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E. Form Persetujuan Naskah Publikasi 
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F. Hasil Turnitin Naskah Publikasi 
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