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BAB V 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada berita tentang debat 

capres dan cawapres pada surat kabar harian umum Timor Express, edisi Januari sampai 

Februari 2019. Dalam waktu dua bulan tersebut diadakan dua kali debat capres dan 

cawapres. Dalam memberitakan debat tersebut, SKHU Timor Express menerbitkan 4 

berita sebagai berikut:  

1. Debat Panas Lalu berpelukan 

2. Substansi Debat Belum Nampak 

3. Jokowi Lebih Kaya Data 

4. Prof. Fred Benu: Debat Kedua Lebih Bagus 

Dalam meneliti ke-empat berita tersebut peneliti menggunakan kerangka analisis 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Peneliti melakukan penelitian dimulai dari 

berita yang diterbitkan paling pertama. 

5.1.  Debat Panas, Lalu Berpelukan (Edisi 18 Januari 2019) 

Berikut analisis Framing untuk berita Debat Panas, lalu Berpelukan 

5.1.1 Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas 
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peristiwa-ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian struktur sintaksis 

dapat diamati dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar 

informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya). 

Unit yang diamati; Judul, Lead, Latar informasi, kutipan, sumber,  pernyataan, penutup. 

1. Judul 

Judul merupakan aspek sintaksis dan wacana berita dengan tingkat 

kemenonjolan yang tinggi yang menunjukan kecendrungan berita. Pembaca cendrung 

lebih mengingat judul yang dipakai dibanding bagian berita. Judul mempunyai tingkat 

framing yang sangat kuat. Judul mempengaruhi bagaimana kisah dimengerti untuk 

keudian digunakan dalam membuat pengertian isu dan peristiwa sebagaimana mereka 

beberkan. Judul digunakan untuk menunjukan bagaimana media mengkonstruksi suatu 

isu seringkali dengan menekankan makna tertentu lewat pemakaian tanda tanya untuk 

menunjukan sebuah perubahan dan tanda kutip untuk menunjukan adanya jarak 

perbedaan. 

Menanggapi peristiwa debat pertama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 

2019, surat kabar Harian Timor Express menjudulkan salah satu beritannya dalam 

kalimat :  “Debat Panas, Lalu Berpelukan”. Judulini diberi huruf ukuran besar dan 

ditebalkan. 

judul berita merupakan perangkat framing yang menjadi perhatian utama 

pembaca. Judul ini menimbulkan pertanyaan dalam pikiran pembaca: apa yang panas 
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dalam debat?, apa yang membuat mereka berpelukan? Panas  berarti suatu suhu yang 

tinggi, gerah. Sedangkan berpelukan berarti saling memeluk, sementara itu berpelukan 

dalam kamus besar bahasa indonesia berarti; merangkul. sedangkan Panas  menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: gerah, suhu yang tinggi, terasa seperti terbakar. 

Judul berita ini dikemas dengan  tujuan untuk mempertanyakan kembali: apa 

yang membuat debat menjai panas, lalu mengapa mereka Berpelukan. Ketika membaca 

judul berita seperti ini, akan muncul ingat bahwa yang membuat debat terasa panas 

ialah ketiaka kedua capres dan cawapres saling beradu argumen salah satunya aksi 

saling sindir antara kedua Capres dan cawapres. Namun mereka diakhiri dengan saling 

memeluk. 

Dalam judul ini ada unsur retoris yaitu menyangkut pilihan kata dalam kalimat 

judul berita. Dalam kalimat judul di atas, terdapat praktek pemilihan kata yang 

bertujuan untuk menekankan maksud/arti tertentu: panas, berpelukan. Kata 

panasmempunyai kesamaan arti dengan kata membara. Sedangkan berpelukan 

mempunyai kesamaan arti dengan  saling berpeluk, memeluk, merangkul . Penentuan 

pemilihan  kata  yang tepat menurut media dalam menyusun kalimat judul, menunjukan 

bahwa berita itu sagat penting dan perlu dibaca. Jadi penggunaan judul ini merupakan 

konstruksi yang dibuat oleh Timor Express untuk menarik perhatian pembaca tentang 

berita  debat tersebut. 

Setelah judul tersebut di atas SKHU Timor Expres memberikan sub judul 

“Capres-Cawapres Tak Singgung Kasus Novel”. Sub judul ini  tidak ada kaitan 
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dengan judul utama dan juga tidak ada kaitan denga lead berita. Sub judul bermaksud 

untuk menjelaskan kepada pembaca tentang kasus penyiraman air keras terhadap 

penyidik senior KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Novel Baswedan yang tidak 

dibahas. Kasus tersebut ditulis dalam paragraf kedua dan ketiga berita dan juga menulis 

tentang kasus kasus lainnya yang sedan hangat. 

“Namun, beberapa isu besar aktual malah tidak disebut. Misalnya, kasus 

penyiraman air keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) Novel Baswedan. kasus penyiraman air keras dengan korban penyidik 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Sudah lebih dari 600 

hari kasus tersebut tidak terungkap”. 

2. Lead 

Lead melambangkan sudut pandang dari berita, menunjukan perspektif tertentu 

dari pristiwa yang diberitakan. Dalam berita debat ini SKHU Timor Expres  dalam lead 

berita yang dituliskan oleh wartawan Timex lebih menceritakan tentang suasana debat 

yang didominasi aksi saling sindir  antara kedua paslon.  

”Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon (paslon) 

presiden-wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-

Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat yang diadakan di 

Hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan, diakhiri dengan suasana 

keakraban kedua paslon”.  

kalimat  ini menunjukan usaha SKHU Timor Expres untuk  memberitahukan 

kepada pembaca tentang suasana debat yang terjadi semalam. Suasana itu adalah aksi 

saling sindir antara kedua paslon yang diakhiri dengan keakraban kedua paslon. Aksi 

saling sindir itu berawal dari  paslon nomor satu Prabowo Subianto mempersoalkan 

seorang lurah di Mojokerto yang diproses hukum gara-gara mendukung dirinya dan 
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Sandi. Padahal, beberapa kepala daerah yang terang-terangan menunjukkan dukungan 

kepada Jokowi-Ma’ruf tidak pernah dipersoalkan oleh aparat hukum. 

Mendapat serangan itu, Jokowi membalas. Dia meminta Prabowo tidak 

main tuduh. Jokowi mengatakan, jika memang ditemukan pelanggaran, bukti-

bukti harus ditunjukkan dan kasus itu dilaporkan kepada aparat hukum. 

”Jangan menuduh,” tegas Jokowi. Sebaliknya, Jokowi balas menyentil mantan 

pendukung Prabowo-Sandi yang menebar hoaks. ”Mengaku dipukuli hingga 

babak belur, tapi ternyata habis operasi plastik,” kata Jokowi, lantas 

tersenyum. 

Suasana makin panas saat Sandiaga menyampaikan bahwa seorang 

nelayan di Karawang yang bernama Najib mengalami persekuasi dan 

kriminalisasi. Dia mempersoalkan aspek penegakan hukum di era Jokowi yang 

tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, Jokowi menolak pernyataan 

Sandiaga. ”Pak Sandi menuduh lagi. Kalau benar ada persekusi, laporkan. 

Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata Jokowi. Sandi menolak disebut 

menuduh. ”Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh, saya hanya 

menyampaikan aduan warga,” jawab Sandi. 

Di sesi tanya jawab, Jokowi juga menyebut Partai Gerindra yang 

dipimpin Prabowo sebagai partai yang memiliki caleg mantan koruptor 

terbanyak, yakni enam orang. Data tersebut pernah dirilis Indonesia Corruption 

Watch (ICW). Padahal, Prabowo sering mengampanyekan antikorupsi. 

Mendapat pertanyaan menohok itu, Prabowo bermaksud menyela. Dia 

mengangkat tangan sambil bertanya kepada moderator, ”Boleh saya 

menanggapi sekarang?” ”Tidak boleh,” jawab Ira Koesno, moderator debat. 

Spontan, Prabowo berjoget kecil saat mendengar jawaban Ira. Sandiaga 

menimpali aksi kocak itu dengan memijit pundak Prabowo dari belakang, 

seperti ingin menenangkan. 

3. Latar Informasi 

Latar merupakan bagian cerita yang dapat mempengaruhi makna yang ingin 

ditampilkan wartawan. Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya 

mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih 

menentukan ke arah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar biasanya 
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ditempatkan diawal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul dengan 

maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan. 

Karena itu latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas 

suatu peristiwa. 

Latar informasi merupakan fakta yang ditampilkan untuk mendukung ide utama 

dalam sebuah berita,. Latar informasi biasanya berada diawal berita. Latar informasi 

menjadi pijakan awal untuk mengurai sebuah fakta sehingga berita tersebut benar-benar 

kuat dan didukung oleh informasi yang menjadi latar tersebut. Latar informasi yang 

digunakan oleh SKHU Timor Express yaitu mengenai suasana yang terjadi saat debat.  

Latar tersebut terdapat pada paragraf pertama dan ke sepuluh yaitu: 

Paragraf pertama. Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan 

calon (paslon) presiden-wakil presiden  Joko Widodo- KH Ma’ruf Amin dan 

Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat 

yang diadakan di hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan diakhiri dengan 

suasana keagraban  akraban kedua paslon..  

Paragrafkesepuluh. Meski demikian, setelah masing-masing melontarkan 

kalimat penutup, terlihat suasana akrab. Jokowi dan Ma’ruf mendatangi Prabowo 

dan Sandiaga. Jokowi dan Prabowo berpelukan hangat. Keduanya 

menyunggingkan senyum yang lebar, bahkan tertawa. Prabowo terlihat 

mengguncang-guncang pundak Jokowi sambil tertawa. Sementara itu, Sandiaga 

berkali-kali mencium tangan Ma’ruf”. 

4. Kutipan Sumber 

 Pengutipan sumber dalam berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas-

prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Pengutipan juga ditunjukan untuk 

menekankan bahwa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan atau media 
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semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. Pengutipan 

sumber, menjadi perangkat framing atas tiga hal Pertama, mengklaim validitas atau 

kebenaran dari pernyataan yang dibuat dengan mendasarkan diri pada klaim otoritas 

akademik. Pengutipan dilakukan untuk menegaskan bahwa pendapat wartawan kuat 

karena didukung oleh ahli yang berkompeten. Kedua, menghubungkan poin tertentu 

dari pandangannya kepada pejabat yang berwenang. Ketiga, mengecilkan pendapat atau 

pandangan tertentu yang dihubungkan dengan kutipan atau pandangan mayoritas 

sehingga pandangan minoritas tampak menyimpang. Dalam berita ini (Debata Panas, 

Lalu Berpelukan) wartawan tidak mengutip sumber dari siapapu. Wartawan menulis 

berita tesebut sesuai dengan apa  yang terjadi saat debat berlangsung. Yaitu tentang 

pernyataan antara paslon. 

 

5. Pernyataan/ opini 

Opini adalah kalimat yang merupakan  pikiran, ide atau pernyataan yang belum 

tentu diakui kebenarannya. Tapi belum tentu benar, bukan berarti salah semuannya. 

Justru itulah opini bisa jadi benar  tapi kebenarannya bersifat relatif. Kalimat opini 

adalah hasil pemahaman dari fakta, lalu diungkapkan lewat pernyataan. 

Dalam berita ini (Debat Panas, Lalu Berpelukan) penulis berita langsung 

memasukan pernyataannya mengenai debat. Pernyataan ini dituliskan di bagian lead.  

Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon (paslon) 

presiden-wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-
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Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat yang diadakan di 

Hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan, diakhiri dengan suasana 

keakraban kedua paslon.  

setelah lead diatas berikutnya dituliskan tentang pendapat penulis yang tidak 

membahas isu besar aktual. 

 “Namun, beberapa isu besar aktual malah tidak disebut. Misalnya, 

kasus penyiraman air keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) Novel Baswedan.  Sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak 

terungkap. Kasus besar lain yang tak disinggung, antara lain, korupsi Bank 

Century hingga penculikan aktivis. Yang tampak dalam debat adalah aksi saling 

sindir”.  

Kalimat seperti ni sebagai usaha dari penulis itu penulis juga berusaha 

mengajak pembaca untuk melihat kembali kebelakang tentang berbagai kasus besar 

yang belum terselesaikan. Bagi penulis kasus ini menjadi sangat penting, sehingga 

diposisikan di bagian headline berita. Tentunnya penulisan seperti ini menimbulkan 

pertanyaan dalam benak pembaca  “Mengapa sisu-isu itu tidak diangkat dalam debat 

tersebut?. 

6. Penutup  

SKHU Timor Express menutup berita ini dengan memaparkan pernyataan Joko 

Widodo tentang janjiannya jika terpilih lagi sebagi Presiden.  

“Penutup: Jokowi menjanjikan rencana penggabungan fungsi-fungsi 

legislasi. ”Kami gabungkan dalam pusat legislasi nasional. Dikontrol langsung 

oleh presiden, satu pintu,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Nanti 

daerah-daerah juga wajib berkonsultasi kepada pusat legislasi nasional bila 

hendak membuat regulasi. Dengan begitu, tidak sampai tumpang-tindih dengan 

regulasi di atasnya. Kemudian, untuk penegakan hukum dan HAM, Jokowi 
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memilih untuk memersuasi masyarakat agar tidak ragu buat melapor bila 

mendapat diskriminasi. Untuk program lain, dia menjanjikan aparat penegak 

hukum benar-benar paham urusan HAM. Setiap SOP penindakan harus 

mempertimbangkan HAM”. 

Penutup seperti ini tentunya sangat memengaruhi pikiran pembaca. Pembaca 

selalu mengigat pernyataan Jokowi. Sehingga lupa tentang marteri debat lainnya. 

Dalam struktur sintaksis penulis menyimpulkan  bahwa SKHU Timex dalam menulis 

berita tentang debat memiliki konstruksi tersendiri. Mulai dengan judul yang diberi 

huruf tebal dan besar, dalam judulnya Timex mencoba menjelaskan tentang  suasana 

yang terjadi saat debat, suasana tersebut yaitu menyangkut aksi saling sindir antara 

kedua paslon.  Lalu diikuti oleh Lead yang menjelaskan tentang Kasus Penyiramaan air 

keras kepada Penyidik KPK Novel Baswedan yang kemudian lead tersebut di perjelas 

lagi pada paragraf pertama  pada kalimat terakhir. Lalu disambung penjelaannya di 

paragraf kedua yakni “sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak terungkap”. 

 Sedangkan latar informasi yang digunakan  adalah tentang suasana debat, yang 

menyangkut aksi saling sindir dan suasana akrab seusai debat yaitu 

 “setelah masing-masing melontarkan kalimat penutup, terlihat suasana 

akrab. Jokowi dan Ma’ruf mendatangi Prabowo dan Sandiaga. Jokowi dan 

Prabowo berpelukan hangat. Keduanya menyunggingkan senyum yang lebar, 

bahkan tertawa. Prabowo terlihat mengguncang-guncang pundak Jokowi sambil 

tertawa. Sementara itu, Sandiaga berkali-kali mencium tangan Ma’ruf”. 

Dalam pernyataan opini penulis, wartawan memasukan pendapatnya mengenai 

kasus Novel Baswedan dan isu lainnya yang tidak di singgung dalam debat. Wartawan 

juga berpendapat bahwa debat yang berlangsung hanyalah saling sindir menyindir.  
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Namun debat diakhiri dengan suasana akrab kedua paslon. Pendapat wrtawan ini ditulis 

di bagian lead dan paragraf pertama dalam berita. Isisni kita bisa lihat bahwa bagi 

wartawan  isu Novel Bswedan dan isu besar lainnya sebenarnya harus di bahas dalam 

debat. 

Dalam paragraf penutup, wrtawan memasukan pernyataan dari Jokowi. Pernyataan 

tersebut berupa janji yang dilontarkan oleh Jokowi bila terpilih lagi sebagai Presiden. 

Dalam paragraf terahkir itu membuat pembaca ingat tentang Jokowi sedangkan isu lain 

dalam debet “janji dari prabowo bisa jadi akan lupa oleh pembaca”. 

5.1.2 Struktur Skrip  

Struktur skrip merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Struktur ini 

melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam 

mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Perangkat framing adalah kelengkapan 

berita dan unit yang diamati melalui 5W+1H. untuk itu, unsur kelengkapan berita ini 

dapat menjadi penanda framing yang penting, namun jika salah satu unsur kelengkapan 

berita yang dimiliki wartawan tidak dimunculkan maka akan memperlihatkan 

penekanan atau penonjolan dan penyamaran terhadap fakta yang ada. 

Skrip adalah salah satu startegi wartawan  dalam mengonstruksi berita: 

bagaimana suatu peristiwa dipahami  melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-

bagian dengan urutan tertentu.  Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan 

bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi 
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penting. Upaya penyembunyian itu dilakuakn dengan memaparkan dibagian akhir  agar 

terkesan kurang menonjol.. 

Dalam teks berita SKHU Timor Express, prangkat framing dalam struktur skrip 

yang ditonjolkankan adalah ‘siapa mengatakan apa (siapa dan apa), How/ bagaimana 

(bagaimana debat berlangsung)’, kemudian mengapa (why), Where (di mana), When 

(kapan). Unsur-unsur ini merupakan perangkat framing yang tersusun dalam teks berita 

SKHU Timor Express dalam upaya untuk mengonstruksi berita debat pertama Capres 

dan Cawapres.  

Penyajian berita tersebut tidak ada pihak lain yang diwawancarai oleh wartawan Timex. 

Dalam beritannya hanya menuliskan tentang suasana debat. 

1. Wahat (apa) 

apa yang terjadi dalam debat tersebut?’  

Dalam beritannya SKHU Timor Expres menuliskan bahwa yang terjadi 

adalah aksi saling sindir menyindir namun berakhir dengan suasana akrab 

antara kedua paslon. 

Selain itu Terdapat beberapa bagian yang menunjukan “siapa mengatakan apa” 

1. ‘Prabowo mempersoalkan penegakan hukum. 

Dalam kalimat ini prabowo mempersoalkan seorang lurah yang di proses 

secara hukum gara-gara mendukung dirinnya dan sandi. Sedangkan bebrapa 
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kepalah daerah yang  mendukung Jokowi-Maruf tidak dipersoalkan oleh aparat 

hukum.  

“ Prabowo mempersoalkan seorang lurah di Mojokerto yang 

diproses hukum gara-gara mendukung dirinya dan Sandi. Padahal, 

beberapa kepala daerah yang terang-terangan menunjukkan dukungan 

kepada Jokowi-Ma’ruf tidak pernah dipersoalkan oleh aparat hukum”. 

 

 

2. Jokowi membalas pernyataan dari  Prabowo. 

Dalam teks berita yang ditulis Jokowi mengtakan bahwa Prabowo 

Menuduhnya. Jokowi-pun  mengatakan jiaka memang menemukan pelanggaran 

bukti-bukti harus ditunjukan dan kasus itu dilaporkan kepada aparat hukum.  

”Mendapat serangan itu, Jokowi membalas. Dia meminta 

Prabowo tidak main tuduh. Jokowi mengatakan, jika memang ditemukan 

pelanggaran, bukti-bukti harus ditunjukkan dan kasus itu dilaporkan 

kepada aparat hukum. ”Jangan menuduh,” tegas Jokowi. Sebaliknya, 

Jokowi balas menyentil mantan pendukung Prabowo-Sandi yang 

menebar hoaks. ”Mengaku dipukuli hingga babak belur, tapi ternyata 

habis operasi plastik,” kata Jokowi, lantas tersenyum”. 

 Apa yang dikatankan oleh prabowo menurut jokowi itu merupakan 

tuduhan kepadanya. Jokowipun meminta jiak ada kasus seperti itu silakan lapor 

ke aparat hukum.  Sebaliknya Jokowi juga balas menyentil mantan pendukung 

Prabowo yang menebarkan hoax, yang mengaku dipukuli hingga babak belur 

tapi ternyata habis operasi plastik. Apa yang dikatakan oleh Jokowi merupakan 

kasus yang sudah beberapa bulan lau dimana mantan pendukung Prabowo Ratna 

Sarungpaet, kala itu mengaku dianiaya, ternyata habis operasi plastik. 



82 

 

3. Sandiaga Uno mempersoalkan penegakan hukum di erah Jokowi yang tidak 

berpihak ke  rakyat kecil. 

Dalam paragraf ini Wartawan menulis berita tentang pernyataan dari Sandiaga 

Uno yang mengatakan bahwa Seorang  nelayan di karawang  mengalami 

persekusi dan kriminalisasi.. namun dalam pragraf ini wartawan juga langsung 

menulis jawaban dari Joko Widodo yang menolak pernyataan dari Sandiaga 

Uno. Jiokowi mengatakan bahwa “pak Sandi Menudu lagi” Jokowi juga  

melanjutkan dengan mengatakan  bahwa jika ada persekusi  laporkan. Saya akan 

tindak tegas pelakunnya. Sandiaga Uno menolak di sebut menudu. Sandiaga 

mencoba memperkuat argumennya dengan menyampaikan “saya hanya 

menyampaikan aduan warga” 

“Suasana makin panas saat Sandiaga menyampaikan bahwa 

seorang nelayan di Karawang yang bernama Najib mengalami 

persekuasi dan kriminalisasi. Dia mempersoalkan aspek penegakan 

hukum di era Jokowi yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Namun, 

Jokowi menolak pernyataan Sandiaga. ”Pak Sandi menuduh lagi. Kalau 

benar ada persekusi, laporkan. Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata 

Jokowi. Sandi menolak disebut menuduh. ”Pak Presiden yang saya 

hormati, saya tidak menuduh, saya hanya menyampaikan aduan warga,” 

jawab Sandi.” 

 

4. Jokowi menolak pernyataan Sndiaga Uno dengan mengatakan bahwa Pak Sandi 

menudu lagi. 

Pada kaliat ini wartawan menulis tentang penolakan jokowi tentang tudingan 

yang diberikan keadaNya. Bagi Jokowi, perkataan dari Sandiga Uno hanyalah 

tuduhan kepadanya,“Jokowi menolak pernyataan Sandiaga. ”Pak Sandi 

menuduh lagi”.   Dilanjutkan dengan kalimat berikutnya dengan mengatakan 
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“Kalau benar ada persekusi, laporkan. Saya akan tindak tegas pelakunya,” kata 

Jokowi. Sandi menolak disebut menuduh”. 

5. Jokowi menyebutkan partai Gerindara sebagai partai yang memiliki caleg 

mantan koruptor terbanyak. 

Dalam paragraf ini wartawan menulis tentang pernyataan Jokowi 

mengenai partai gerindara yang memiliki banyak caleg mantan koruptor. Untuk 

memperkuat argumennya jokowi juga mengatakan bahwa data tersebut pernah 

di rilis Indonesia Corruption Watch (ICW).  

“Di sesi tanya jawab, Jokowi juga menyebut Partai Gerindra 

yang dipimpin Prabowo sebagai partai yang memiliki caleg mantan 

koruptor terbanyak, yakni enam orang. Data tersebut pernah diril is 

Indonesia Corruption Watch (ICW). Padahal, Prabowo sering 

mengampanyekan antikorupsi. Mendapat pertanyaan menohok itu, 

Prabowo bermaksud menyela. Dia mengangkat tangan sambil bertanya 

kepada moderator, ”Boleh saya menanggapi sekarang?” ”Tidak boleh,” 

jawab Ira Koesno, moderator debat. Spontan, Prabowo berjoget kecil 

saat mendengar jawaban Ira. Sandiaga menimpali aksi kocak itu dengan 

memijit pundak Prabowo dari belakang, seperti ingin menenangkan”. 

 

Untuk mengakhiri pernyataan itu Jokwi melanjutkan ‘padahal, Prabowo sering 

mengampanyekan anti korupsi. Menanggapi pernyataan tersebut Prabowo 

menyela, dia mengangkat tangan dan bertanya kepada moderator “boleh saya 

menanggapi sekarang?, tidak boleh, jawab ira koesno. 

 

6. Maruf Amin mengatakan setuju dengan pernyataan Jokowi, dan mengatakan isu 

tentang terorisme. 



84 

 

Dalam paragraf ini wartawan menulis tentang Maruf Amin yang tidak bicara 

banyak, dia hanya mengiayakan pernyataan datri jokowi . Dalam paragraf ini 

SKHU Timor Exress berusaha menegaskan dengan kalimat pendukung 

mengenai Maruf yang tidak biscara banyak yaitu dengan kata “namun”, 

“Namun saat isu terorisme Maru Amin bercira sesuai durasi yang disediakan. 

Kaliamt ini tentunya sangat berpengaru dimana maruf amin akan dinilai oleh 

pembaca bahwa ia sebagai sosok yang taat dengan aturan debat, yaitua dengan 

kaliamt ‘jawab sesuai durasi yang disediakan’.. 

ia hanya mengiyakan pernyataan Jokowi. ”Cukup. Say a setuju 

dengan yang disampaikan Pak Jokowi,” ucapnya, lantas tersenyum. 

Namun, saat tema terorisme, Ma’ruf menjawab sesuai durasi yang 

disediakan. Dia mengatakan, MUI telah menegaskan bahwa terorisme 

bukan Islam. ”Terorisme itu juga bukan jihad,” ucap dia. 

  

7. Jokowi memaparkan program unggulan,  berfokus membenahi sistem  

Dalm paragraf ini wartawan menulis tentang pernyataan jokowi mengenai fokus 

kerjannya nanti yaitu membenahi sistem. 

“Jokowi lebih berfokus membenahi sistem. ”Melalui reformasi 

kelembagaan dan penguatan sistem, manajemen hukum yang baik, dan 

budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki,” terangnya. 

 

8. Prabowo memparkan program unggulan,  berfokus pada peningkatan 

kesejahteraan para penegak hukum.Dalam pargraf ini wartawan menulis tentang 

pernyataan unggulan dari prabowo. Yaitu mengenai kesejahteraan para penegak 

hukum dengan memberikan gaji tinggi.  

“Prabowo memilih berfokus pada peningkatan kesejahteraan 

para penegak hukum. ”Kita harus gaji tinggi mereka,” ujarnya. Karena 

itu, dia dan Sandiaga akan menguasai lebih banyak sumber pendapatan 
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negara sehingga ada anggaran yang cukup untuk menggaji aparat 

hukum”. 

 

9. Jokowi mengatakan janjinya untuk menggabungkan fungsi-fungsi legislasi. 

Dilanjutkan dengan paragraf berikutnya Jokowi mengatakan Dalam paragraf ini 

wartawan menulis tentang janji Jokowi untuk menggabungkan fungsi-fungsi 

legislasi. Dan akan dikontrol langsung oleh presiden. 

menjanjikan rencana penggabungan fungsi-fungsi legislasi. 

”Kami gabungkan dalam pusat legislasi nasional. Dikontrol langsung 

oleh presiden, satu pintu,” lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. 

 

10. Jokowi mengatakan daerah-daerah  wajib berkonsultasi dengan pusat legislasi 

nasional. Dia juga mengatakan aparat hukum paham tentang hukum. 

Pada  paragraf ini wartawan menulis berita untuk  melanjutkan lagi apa 

yang dikatakan oleh Jokowi dari paragraf sebelumnya, sekaligus sebagai 

paragraf penutup. Dalam pargraf itu penulis menerangkan tentang pernyataan 

jokowi mengenai Daerah-daerah  wajib berkonsultasi kepada pusat legislasi 

nasional dan masyarakat tidak ragu melapor bila mendapat diskriminasi. 

“Nanti daerah-daerah juga wajib berkonsultasi kepada pusat 

legislasi nasional bila hendak membuat regulasi. Dengan begitu, tidak 

sampai tumpang-tindih dengan regulasi di atasnya. Kemudian, untuk 

penegakan hukum dan HAM, Jokowi memilih untuk memersuasi 

masyarakat agar tidak r agu buat melapor bila mendapat diskriminasi. 

Untuk program lain, dia menjanjikan aparat penegak hukum benar-

benar paham urusan HAM. Setiap SOP penindakan harus 

mempertimbangkan HAM” 

Wartawan juga menjelaskan pernyataan  Jokowi yang menjanjikan penegak 

hukum benar-benar  paham HAM. 
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2. How (Bagaimana Debat Berlansung)   

 

Dalam beritanya  SKHU Timor Expres menulikan unsur ‘how’ pada bagian 

lead.  Dalam berita itu di jelaskan bagaimana suasana debat tersebut berlangsung.. bagi 

Timor Expres yang tampak dalam debat adalah aksi saling sindir antara kedua paslon.  

Namun diakhiri suasana keakraban kedua paslon.  

Aksi saling sindir mewarnai debat perdana pasangan calon (paslon) 

presiden-wakil presiden Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-

Sandiaga Salahudin Uno tadi malam. Meski demikian, debat yang diadakan di 

Hotel Bidakara itu berlangsung lancar. Bahkan, diakhiri dengan suasana 

keakraban kedua paslon. 

 

3. Why (mengapa) “mengapa isu besar aktual tidak disebut dalam debat”. 

Dalam unsur “why” SKHU Timor Expres membeberkan beberapa  isu  besar yang 

tidak dibahas dalam debat. Isu-isu tersebut diantaranya: penyiraman air keras dengan 

korban penyidik KPK Novel Baswedan, korupsi Bank Century dan penculikan aktivis.  

“beberapa isu besar aktual malah tidak disebut. Misalnya, kasus penyiraman air 

keras dengan korban penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

Sudah lebih dari 600 hari kasus tersebut tidak terungkap. Kasus besar lain yang tak 

disinggung, antara lain, korupsi Bank Century hingga penculikan aktivis”. 

Isu ini ditulis oleh wartawan Timex pada bagian lead berita. Timor expres berusaha 

untuk menerangkan kepada pembaca ‘mengapa isu-isu tersebut tidak dibahas dalam 

debat tersebut. SKHU Timex juga tidak mewawancarai para paslon ataupun pihak 

terkait dalam debat tersebut, untuk mempertanyakan mengapa beberapa isu-isu aktual 
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tersebut tidak di bahas. Sehingga tidaka ada jawaban dalam berita tersebut mengenai 

isu-isu tersebut. 

4. Where (di mana) “di mana  debat diadakan?” 

Dalam jurnalistik usnsur where digunakan untuk mempertanyakan tentang lokasi, 

tempat kejadian sutu kasus/isu. Dalam berita ini SKHU Timex menuliskan tentang 

tempat diadakannya debat yaitu di sebuah hotel .  “debat yang diadakan di Hotel 

Bidakara”. 

5. When (kapan) “kapan debat diadakan?’ 

Unsur when dalam berita merupakan  unsur yang mempertanyakan tentang waktu 

kejadian sebuah berita, waktu ini berkaitan dengan Hari/tanggal/bulan/tahun dan jam. 

Dalam berita debat pertama ini SKHU Timex hanya menuliskan tentang waktu kejadian 

yang menerangkana kapan bdebat berlangsung dengan kalimat “tadi malam”. 

Sedangkan mengenai hari dan tanggal kejadian hanya dituliskan pada  kaption foto 

berita ”Kamis (17/1)”. 

 Dalam struktur skrip SKHU Timor Express menuliskan berta tentang debet 

capres ini terlihat lebih memihak kepada pasangan nomor urut satu (1) yaitu Jokowi-

Ma’ruf. Ini terlihst dari sisi kelengkapan berita 5W+1H. Dari tiga belas (13) paragraf 

berita tersebut terlihat lebih dominan menampilkan pernyataan dari paslon nomor satau. 

Seperti pada unsur What (siapa mengatakan apa), dalam unsur wahat wartawan menulis  
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tujuh (7) pernyataan  dari paslon nomor urut satu Jokowi-Ma’ruf. Sedangkan untuk 

paslon nomor urut dua Prabowo-Sandi wartawan hanya menulis tiga (3) pernyataan. 

5.1.3 Struktur Tematik 

 Struktur tematik merupakan penulisan fakta atau menuangkan pandangan 

dalam teks berita terhadap suatu peristiwa berdasarkan proposisi, kalimat atau hubungan 

kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Perangkat framing dari struktur 

tematik ini terdiri dari detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, dan 

hubungan kalimat. Struktur tematik sebenarnya merupakan alat analisis untuk melihat 

bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber 

ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

Pokok bahasan dalam berita ini terletak pada judul berita yang tertera pada headline 

yaitu “Debat panas, lalu Berpelukan.” Penggambaran tersebut terletak pada paragraf 4-

7. Dalam teks, tema ini banyak memuat pernyataan kedua paslon saat berdebat. 

Adapun elemen koherensi pada berita ini adalah sebagai berikut: 

1. Koherensi Sebab-Akibat 

Elemen sebab-akibat menunjukkan informasi yang disampaikan adalah 

mengandung hubungan sebab-akibat antarkalimat maupun antarparagraf. Dalam 

berita terdapat dua  khersi sebab-akibat diantaranya: bahkan (paragraf 1 dan 10),  

karena itu (paragraf 12).  

2. Koherensi Penjelas 
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Elemen koherensi penjelas menunjukkan informasi yang disampaikan 

adalah penting yaitu dengan memberikan keterangan penjelas antarkalimat 

maupun antarparagraf. Terdapat beberapa kohersi penjelas diantaranya: selain 

(paragraf 10), meski demikian (paragraf 10), kemudian (13), dengan begitu (13) 

3. Koherensi Pembeda 

Elemen koherensi pembeda menentukan makna perbedaan pada 

antarkalimat maupun antarparagraf yang muncul dalam suatu teks. Terdapat 

beberapa kohersi pembeda dalam berita diantarannya: namun (paragraf 2,6, dan 

8), padahal (4 dan 7), sebaliknya (5), sedangkan (9), sementara itu (paragraf 10 

dan 12), bedanya (11).   

 

5.1.4 Struktur Retoris 

Struktur retoris merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Struktur retoris 

dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan 

untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Perangkat framing yang 

digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan unit analisis kata, 

idiom, gambar, foto, dan grafik. Disamping itu unsur leksikon menunjukan pilihan kata 

dalam suatu kalimat tertentu. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas 

peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan 

khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis adalah benar. 

1. Leksikon 



90 

 

Leksikon dalam berita itu adalah pertama: “sindir” pada paragraf pertama (1) 

dengan kalimat “aksi saling sindir” wartawan menggunakan kata tersebut untuk 

menjelaskan suasana debat yang kurang optimal. Kedua; “panas” kata panas 

terdapat dalam judul berita “debat panas, lalu berpelukan”. kata panas 

digunakan oleh wartawan untuk menjelaskan arti tentang debat yang 

berlangsung, dimana kedua paslon saling mengadu argumen, dalam hal ini 

adalah aksi saling sindir menyidir. 

 Ketiga; “menohok” dalam paragraf ke enam (6) dengan kalimat 

“mendapat pertanyaan menohok itu, prabowo bermaksud menyela”. Dalam 

kalimat tersebut wartawan ingin menunjukan kepada pembaca bahwa apa yang 

dikatakan oleh Jokowi mempunyai arti yang begitu dalam dan menyakitkan bagi 

Prabowo. 

 Keempat; “menyunggingkan” dalam pargraf sembilan (9) dengan 

kaliamat “keduannya menyunggingkan senyuman yang lebar, bahkan 

tertawa”. Kalimat tersebut bermakna kedua paslon tersebut melukiskan senyum 

saat debat usai. Meski senyuman namun dengan kata ‘menyunggingkan’ 

memiliki arti sikap yang canggung. 

2. Foto 

Foto berita merupakan salah satu data pelengkap daam sebuah berita. Dalam 

berita tersebut SKHU Timor Expres menampilkan satu foto berita. Artinya 

SKHU Timex mau menerangkan kepada pembaca tentang betapa pentingnya 
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berita tersebut untuk diperhatikan. Adapun keterangan dalam foto sebagai 

berikut: 

 

Gambar 5.1: Foto berita debat pilpres 2019 edisi 18 januari 2019 

 
BERSAMA MODERATOR. Pasangan Capres Cawapres wefie bersama 

moderator usai mengikuti debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 

(17/1). 

Sumber: Timor Express 

Dalam foto di atas terlihat sangat akrab antara Paslon dan moderator debat. Namun 

dalam foto tersebut yang  terlihat jelas hanya paslon nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf. 

Sedangkan paslon nomor urut 2 prabowo-Sandi dihalangi oleh sala satu moderator, 

sehingga tak terlihat jelas. Dalam foto ini nampak SKHU Timor Express dalam 

mengambil foto berita  lebih berfokus pada Jokowi-Ma’ruf. Ini menunjukan 

keberpihakan Timor Express dalam menanpilkan foto berita debat,  dimana mereka 

lebih menampilkan foto dari Jokowi-Ma’ruf. Foto seperti ini tentunya punya pengaruh 

terhadap kognisi pembaca, misalnya pembaca lebih mengingat gambar dari paslon 01. 
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5.2 Substansi Debat Belum Nampak (Berita ke-2 Edisi 18 Januari 2019) 

Berikut analisis framing Pan dan Kosicki untuk berita di atas: 

5.2.1 Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas 

peristiwa-ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian struktur sintaksis 

dapat diamati dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar 

informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya). 

Unit yang diamati; Judul, Lead, Latar informasi, kutipan, sumber,  pernyataan, 

penutup. 

1. Judul 

Dalam memberitaka debat pilpres pertam ini   SKHU Timor Expres tidak hanya 

memberitakan tentang debat yang berlangsung di jakarta, tetapi juga memberitakan 

bagaimana tanggapan dari pengamat politik yang ada di NTT. Bagi SKHU Timor 

Express debat pilpres ini merpakan berita yang sangat penting dan punya pengaruh luas 

terhadap masyarakat NTT.  

Dalam berita ini SKHU Timor Expres memberikan judul berita dengan ukuran huruf 

yang sangat besar  “Substansi Debat Belum Nampak” dan ditampilkan pada halaman 

headline dan penempatannya di bagian paling atas. Judul ini jugan mengandung unsur 

retoris yakni ‘substansi’ dalam KKBI Substansi berarti watak yang sebenarnya dari 

sesuatu, pokok, inti.   
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Judul ini merupakan hasil dari pernyatan para pengamat yang diwawancarai. Sala 

satunnya Darius Beda Daton yang mengatakan “hanya saja substansi debat yang 

ditanyakan panelis belum di elaborasi masing-masing paslon sebih dalam”. 

Judul  diatas mau menerangkankepada pembaca  bahawa dalam debat yang 

berlangsung belum maksimal karena substansi yang diperdebatkan belum di elaborasi 

lebih dalam. 

2. Lead 

 Lead melambangkan sudut pandang dari berita, menunjukan perspektif tertentu 

dari pristiwa yang diberitakan.  Dalam lead berita debat pilpres eidisi 18 Januari 2019 

lead berita pada berita kedua sejalan dengan judul berita “substansi debat belum 

nampak”. Lead berita tersebut adalah sebagai berikut: 

“Debat perdana dari lima kali debat Capres-Cawapres sudah 

dilaksanakan malam tadi, Kamis (17/1). Namun, subtansi debat dinilai belum 

nampak. Empat sub tema yakni hukum, HAM, korupsi dan terorisme belum 

dielaborasi lebih jauh. Bahkan kedua paslon terlibat dalam debat hal-hal 

teknis”. 

 Selain ada kaitan dengan judul berita, Lead berita ini menunjukan usaha SKHU 

Timor Expres untuk menjelaskan  keseluruhan isi berita. Lead ini merupakan 

kesimpulan dari wartawa mengenai  penilaian dari para pengamat politik yang ada di 

NTT tentang debat yang berlangsung di jakarta tersebut. 

3. latar informasi 

Latar informasi merupakan fakta yang ditampilkan untuk mendukung ide utama 

dalam sebuah berita,. Latar informasi biasanya berada diawal berita. Latar informasi 
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menjadi pijakan awal untuk mengurai sebuah fakta sehingga berita tersebut benar-benar 

kuat dan didukung oleh informasi yang menjadi latar tersebut.  

Latar informasi yang digunakan oleh SKHU Timor ExpresS yaitu mengenai 

tanggapan dari para pengamat Politik yang ada di NTT. Aada empat pengamat politik 

yang dwawancarai. Keempat pengamat politik tesebut bersetatus sebagai dosen di 

kampus Undana Kupang. Keempat pengamat politik tesebut menilai bahawa debat yang 

berlangsung belum maksimal. Sehingga hal itulah yang diambil oleh wartawan untuk 

enjadi latar informasi. Berikut latar informasi yang digunakan oleh wartawan;  

“subtansi debat dinilai belum nampak. Empat sub tema yakni hukum, 

HAM, korupsi dan terorisme belum dielaborasi lebih jauh. Bahkan kedua paslon 

terlibat dalam debat hal-hal teknis”. 

 

4. Kutipan Sumber 

Pengutipan sumber dalam berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas-

prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Pengutipan juga ditunjukan untuk 

menekankan bahwa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan atau media 

semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. 

Dalam berita polpres berjudul ‘Substansi Debat Belum Nampak’ setiap 

paragrafnya merupakan hasil wawancara dengan empat narasumber pengamat debat. 

Keepat nara sumber tersebut adalah: 1. Prof. Alo Liliweri, 2. Jhon Tuba Helan, 2. 

Deddy Manafe, dan 4. Darius Beda Daton.  
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Keempat nara sumber ini adalah dosen dari kampus UNDANA Kupang. Terlihat 

keempat foto nara sumber tersebut di letakan di headline berita. Ini merupakan upaya 

dari Timex untuk meneunjukan kepada pembaca bahwa keempat nara sumber tersebut 

merupakan orang yang sangat terpengaruh. Apa yang mereka katakan sanagat 

berpengaruh terhadapa pikiran pembaca. 

5. Pernyataan  

Dalam berita ini pernyataan dari wrtawan merupakan hasil kesimpulan dari 

keempat narasumber. Pernyataan ini terletak pada lead berita 

 

 “subtansi debat dinilai belum nampak. Empat sub tema yakni hukum, 

HAM, korupsi dan terorisme belum dielaborasi lebih jauh. Bahkan kedua 

paslon terlibat dalam debat hal-hal teknis”.  

 

6. penutup  

dalam berita ini ditutupi oleh kalimat tentang kekagetan yang di rasakan oleh paslon 

nomor urut 2 Prabowo-Sandi ketika nomor urut satu Jokowi-Maaruf membeberkan data 

tentang kuota pengurus ysng didpimin oleh Prabowo minim perempuan dan jumlah nai 

terbanyak menjadi caleg. Berikut bunyi kalimat penutunya:  

“Namun, Paslon 02 sedikit kaget ketika Paslon 01 membeberkan data-

data kuota pengurus yang dipimpinnya minim perempuan dan jumlah napi 

terbanyak jadi caleg”.  

5.2.2 Struktur Skrip 

Struktur skrip merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Struktur ini 

melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam 
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mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Perangkat framing adalah kelengkapan 

berita dan unit yang diamati melalui 5W+1H. untuk itu, unsur kelengkapan berita ini 

dapat menjadi penanda framing yang penting, namun jika salah satu unsur kelengkapan 

berita yang dimiliki wartawan tidak dimunculkan maka akan memperlihatkan 

penekanan atau penonjolan dan penyamaran terhadap fakta yang ada. 

Skrip adalah salah satu startegi wartawan  dalam mengonstruksi berita: 

bagaimana suatu peristiwa dipahami  melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-

bagian dengan urutan tertentu.  Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan 

bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi 

penting. 

Dalam teks berita SKHU Timor Express, prangkat framing dalam struktur skrip 

yang ditonjolkankan adalah who (siapa), what (apa), How/ bagaimana (bagaimana debat 

berlangsung)’, kemudian mengapa (why), Where (di mana), When (kapan). Unsur-

unsur ini merupakan perangkat framing yang tersusun dalam teks berita SKHU Timor 

Express dalam upaya untuk mengonstruksi berita debat pertama Capres dan Cawapres. 

1. Who (siapa) Siapa mengatakan apa 

Dalam berita kedua dabat pilpres edisi 18 januari 2018 engan judul berita  

“substansi debat belum nampak” SKHU Lebih menonjol dengan pertanyaan 

siapa mengatakan apa. Dalam berita tesebut SKHU Timor Express 

mewawancarai 4 pengamat debat presiden yang berada di NTT.   

keempat pengamat tersebut adalah 3 dosen universitas nusa cendana dan 

1 porang kepala ombudsman NTT. Diantaranya;  Prof. Alo Liliweri (Guru besar 
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ilmu komunikasi),  Jhon Tuba Helan (osen fakultas hukum), Deddy Manafe 

(Dekan 1 fakultas hukum), dan Darius Beda Daton (kepala ombudsman NTT ). 

Semuah paragaram dalam berita tersebut adalah hasil penilaian dari keempat 

pengamat tersebut. 

2. What (apa) 

Dalam berita tersebut terdapat unsur what, yang mempertanyakan tentang apa 

yang terjai dalam debat malam tadi. Dintaranya terdapat pada paragraf pertama 

“Dosen Fakultas Hukum Undana, Dr. John Tuba Helan bahkan menilai 

yang terjadi malam tadi buka debat melainkan tanya jawab”. 

Yang kedua tentang kekagetan paslon 02 di bagian penutup berita dengan bunyi 

kalimat 

“Namun, Paslon 02 sedikit kaget ketika Paslon 01 

membeberkan data-data kuota pengurus yang dipimpinnya minim 

perempuan dan jumlah napi terbanyak jadi caleg”. 

 

 

 

3. When (kapan) 

Dalam berita tersebut terdapat dua unsur pertanyaan kapan yakni kapan debat 

dilaksanakan dan kapan pengamat debat pilpres i wawancarai. Dalam teks berita 

tersebut pertanyaan kapan debat di selenggarakan terdapat pada bagai lead berita 

“debat pertama sapres-cawapres sudah dilaksanakan malam tadi, 17/1/2019”. 

Sedankan pertanyaan kapan pengamat debat diwawancarai yaitu terdapat pada 

kalimata berita pada paragraf ke 2 “kata Tuba Helan dihubungi koran ini usai 
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debat malam tadi”. Dan juga terdapat di paragraf  ke 6 “kata dedi malam tadi 

Graha Pena Timor Express”. 

4. Where (Di mana) 

Dalam berita tersebu hanya terdapat satu unsur pertanyaan dimana, yaitu untuk 

menerangkan di mana wawncara di lakukan “kata dedi malam  tadi Graha 

Pena Timor Express”. 

5.2.3 Struktur Tematik 

 Struktur tematik merupakan penulisan fakta atau menuangkan pandangan 

dalam teks berita terhadap suatu peristiwa berdasarkan proposisi, kalimat atau hubungan 

kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Perangkat framing dari struktur 

tematik ini terdiri dari detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, dan 

hubungan kalimat. Struktur tematik sebenarnya merupakan alat analisis untuk melihat 

bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber 

ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

Pokok bahasan dalam berita ini terletak pada subjudul berita yang tertera pada headline 

yaitu “Substansi Debat Belum Nampak.” Penggambaran tersebut terletak pada 

keseluruhan berita tersebut. Dalam teks berita  ini banyak memuat pernyataan dari 

keempat pengamat saat berdebat. 

Adapun elemen koherensi pada berita ini adalah sebagai berikut: 

1. Koherensi Sebab-Akibat 
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Elemen sebab-akibat menunjukkan informasi yang disampaikan adalah 

mengandung hubungan sebab-akibat antarkalimat maupun antarparagraf. Dalm 

berita kohersi sebap akibat diantarannya: padahal (paragraf 3), dan bahkan (7). 

2. Koherensi Penjelas 

Elemen koherensi penjelas menunjukkan informasi yang disampaikan 

adalah penting yaitu dengan memberikan keterangan penjelas antarkalimat 

maupun antarparagraf. Dalam berita tersebut kohersi penjelas dintaranya: hanya 

saja (paragraf 8), menjelaskan (paragraf 9), selain itu (paragraf 10), menjelaskan 

(paragraf 9), utamanya (9), bahkan (lead), dan selain itu (paragtaf 10),. 

3. Koherensi Pembeda 

Elemen koherensi pembeda menentukan makna perbedaan pada 

antarkalimat maupun antarparagraf yang muncul dalam suatu teks. Dalamberita 

tersebut terdapat kohersi pebeda diantaranya: namu (lead dan paragraf 11), 

sedangkan (paragraf 4), sementara itu (paragraf 6 dan 10), dan sementara 

(paragraf 8 dan 10). 

  

5.2.4 Struktur Retoris 

Struktur retoris merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Struktur retoris 

dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan 

untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Perangkat framing yang 

digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan unit analisis kata, 
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idiom, gambar, foto, dan grafik. Disamping itu unsur leksikon menunjukan pilihan kata 

dalam suatu kalimat tertentu. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas 

peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan 

khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis adalah benar. 

1. Leksikon (pilihan kata) 

Leksikon yang digunakan oleh wartwan adalan pada judul berita dengan bunyi 

kalimat “Substansi Debat Belum Nampapak”. Kata substansi menerangkan 

tentang hal inti atau pokok yang di bahas. Namapak artinya  kelihatan,. Judul ini 

menerankan bahwa  pokok atau inti persoalandalam debat belum kelihatan. 

2. Foto 

Foto berita merupakan salah satu data pelengkap dalam sebuah berita. Dalam 

berita tersebut SKHU Timor Expres menampilkan satu foto berita dan foto para 

pengamat. Artinya SKHU Timex mau menerangkan kepada pembaca tentang 

betapa pentingnya berita tersebut untuk diperhatikan. Adapun keterangan dalam 

foto sebagai berikut 
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Foto 4.2 Substansi debat belum Nampak 

 

PERDANA. Capres Joko Widodo (kiri) dan Capres Prabowo Subianto saling memberi 

salam usai debat pertama di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/19). 

Sumber: Timor Expres 

 

Pada foto di atas terliha kedua capres dan caware saling memberikan salaman. Namu 

dalam foto di atas memiliki perbedaan ekspresi antara keduannya. Jokowi terlihat 

meberikan senyum lebar, sedangkan raut waja Prabowo terlihat serius. Perbedaan 

mimik wajah keduannya tentu menimbulkan penilaian dari pembaca.  

Foto ini di letakan di bagian atas pada halaman headline dan dengan ukuran paling 

besar, dengan foto seperti itu SKHU Timor Expres mau mengatakan bahawa berita 

tentang debat perluh diperhatikan. 
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5.3 Jokowi Lebih kaya data (18 Februari 2019) 

Berikut analisis framing Pan dan Kosicki untuk berita di atas: 

5.3.1 Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas 

peristiwa-ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian struktur sintaksis 

dapat diamati dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar 

informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya). 

Unit yang diamati; Judul, Lead, Latar informasi, kutipan, sumber,  pernyataan, 

penutup. 

1. Judul (Jkowi Lebih Kaya Data) 

Dalam berita debat keua ini Timor Expres memberikan Judul “Jokowi Lebih Kaya 

Data”. Judul ini di leout dengan ukuran  huruf besar dan tebal, lalu di dibuat dalam 

kotak. Layout seperti ini mau menerangkan kepada pembaca bahwa berita ini harus 

diperhatiakan. Berita ini diposisikan paling atas pada halaman headline. 

Judul ini punya kaita dengan lead yaitu “penampilan para cares tampak lebih 

meyakinkan”. Dari judul ini tampak Timor Expres s lebih menonjolkan beritannya 

kepaa Jokwi. 

 



103 

 

2. Lead  

Lea berita ini mau menerangkan tentang isis berita. Bahwa penamilan para calon 

Presiden lebih meyakinkan atau lebih bagus  dibandingkan debat pertama. 

“Debat pilpres edisi kedua berakhir semalam. Meski tidak mampu memuaskan 

semua kalangan, namun penampilan para capres tampak lebih meyakinkan. 

Setidaknya, mereka terlihat lebih rileks dibandingkan debat pertama. Itu terbukti 

dari gestur-gestur yang mereka tunjukkan selama debat berlangsung”. 

3. Latar informasi 

Latar informasi merupakan fakta yang ditampilkan untuk mendukung ide utama 

dalam sebuah berita,. Latar informasi biasanya berada diawal berita. Latar informasi 

menjadi pijakan awal untuk mengurai sebuah fakta sehingga berita tersebut benar-

benar kuat dan didukung oleh informasi yang menjadi latar tersebut.  

Latar informasi yang digunakan oleh Timor Exres adalah mengenai suasana debat 

yangebih rilex dan meyakinkan. Dalam berita tersebut banyak membahas tentang 

paparan visi dan misi prabowo dan janji prabowo jika menjadi presiden,  dan tentang 

Jokowi dalam menyampaikan data dan pengalaman. Hal tersebut dikarenakan Jokowi 

merupakan petahana. Sesuai judul, berita tersebut mencobamemaparkan keinginan 

Jokowi untuk memperbaiki system pengurangan dalam menggunakan energy fosil.  

Dalam berita ini prabowo menitikberatkan pada swasembada 

“Kita harus swasembada pangan, energi, dan air agar kita bisa suvive.” 

Prabowo Subianto (Calon Presiden). 
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Sementara itu jokowi menitikberatkan pada penggunaan energi fosil 

“Kita ingin sebanyak-banyaknya mengurangi penggunaan energi fosil.” 

Joko Widodo (Calon Presiden)  

4. Kutipan Sumber. 

Pengutipan sumber dalam berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas-

prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Pengutipan juga ditunjukan untuk 

menekankan bahwa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan atau media 

semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. 

Dalam berita polpres berjudul Pernyataan “Jokowi Le bih Kaya Data”  

mempunyai 2 Sub Judul. Pertama, debat Pilpres edisi kedua. tidak ada kutipan sumber 

dari orang lain berita tersebut hanya membahas tentang suasana debat dan  Pernyataan 

dari Jokowi dan Prabowo. Sub judul kedua,  ada ledakan di lokasi debat. Dalam sub 

judul ini wartawan  menulis berita tentang  pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol 

Gatot Eddy Pramono tentang ledakan tersebut. 

5. penutup  

dalam berita debat sub judul pertama “Debat pilpres edisi kedua”  wartawan menutup 

beritannya dengan menuliskan kepasrahan Prabowo yang berhenti mendebat, dan juga 

tentang Jokowi yang membela diri. 

“Prabowo pun berhenti mendebat setelah dua kali beradu argumen. 

“Terima kasih, cukup jelas pak,” ucap Prabowo yang disambut sorakan 

penonton. Jokowi pun membalas dengan kembali membela diri. Bahwa bilaada 
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yang belum dilakukan, itu menjadi koreksi yang harus dilakukan. “Kita ini 

manusia biasa. Ada yang sudah kita lakukan dan ada yang belum kita lakukan,” 

Sedangkan pada sub judul kedua wartawan menuliskan tentang kejadian ledankan di 

lokasi debat. 

5.3.2 Struktur Skrip 

Struktur skrip merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Struktur ini 

melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam 

mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Perangkat framing adalah kelengkapan 

berita dan unit yang diamati melalui 5W+1H. untuk itu, unsur kelengkapan berita ini 

dapat menjadi penanda framing yang penting, namun jika salah satu unsur kelengkapan 

berita yang dimiliki wartawan tidak dimunculkan maka akan memperlihatkan 

penekanan atau penonjolan dan penyamaran terhadap fakta yang ada. 

Skrip adalah salah satu startegi wartawan  dalam mengonstruksi berita: 

bagaimana suatu peristiwa dipahami  melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-

bagian dengan urutan tertentu.  Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan 

bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi 

penting. Upaya penyembunyian itu dilakuakn dengan memaparkan dibagian akhir  agar 

terkesan kurang menonjol.. 

Dalam mengisahkan fakta pada berita debt pilpres edisi kedua dengan judul 

“Jokowi Lerbih Kaya Data” prangkat framing dalam struktur skrip yang ditonjolkankan 

adalah what(what), who (siapa),  (How/ bagaimana (bagaimana debat berlangsung)’, 

kemudian mengapa (why), Where (di mana), When (kapan). Unsur-unsur ini merupakan 
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perangkat framing yang tersusun dalam teks berita SKHU Timor Express dalam upaya 

untuk mengonstruksi berita debat pertama Capres dan Cawapres. 

1. Unsur what, dalam berita tersebut, informasi yang akan disampaikan adalah bahwa 

Jokowi memiliki segudang data untuk menjadi bahan dalam debat. Sementara 

Prabowo mengapresiasi dengan pencapaian Jokowi selama memimpin.  

2. Unsur who,SKHU Timor Express dalam memberitakan tidak menyebutkan 

narasumber lain selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun terdapat dalam 

sub judul kedua tentang ada ledakan di lokasi debat, disini disebutkan narasumber 

lain yaitu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono. 

3. Unsur when dan where, berita tersebut terjadi pada 17 Februari 2019 dan bertempat 

di Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta.  

4.  Unsur why dan how, kedua unsur terdapat dalam berita tersebut yang 

menginformasikan bahwa sebagai petahana Jokowi memiliki banyak data dalam 

debat pilpres putaran kedua. SementaraPrabowo merasa rileks dengan jalannya 

debat. Unsur ini merupakan unsur yang menunjukkan kecenderungan wartawan 

dalam memberitakan debat tersebut. 

5.3.3 Struktur Tematik 

Secara tematik, elemen yang terdapat dalam berita ini adalah detail. Kata “bangga” 

mendominasi berita yang ditujukan untuk Jokowi bahwa ia memiliki banyak data 

dengan membanggakan apa yang telah dicapainya selama ini. Sebagai petahana, 

pemaparan Jokowi pastinya tidak selalu diterima dengan baik oleh lawan debat yaitu 
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Prabowo. Sehingga dalam debat, Timor Express memberikan gambaran yang lebih 

banyak kepada Jokowi. Hal tersebut menjadi lazim lantaran Jokowi menyampaikan 

pencapaianya selama mempimpin Indonesia sejak 2014. Sedangkan Prabowo, 

digambarkan hanya mendengarkan pemaparan Jokowi. Melalui rangkaian paragraf, 

Timor Express banyak memberi penjelasan yang banyak menguntungkan Jokowi saat 

debat.  

Adapun elemen koherensi pada berita ini adalah sebagai berikut:  

1. Koherensi Sebab-Akibat  

Elemen sebab-akibat menunjukkan informasi yang disampaikan adalah mengandung 

hubungan sebab-akibat antarkalimat maupun antarparagraf. Kohersi sebab akibat dalam  

dalam berita tersebut antara lain: sementara (paragraph 14,) 

2.  Koherensi Penjelas 

Elemen koherensi penjelas menunjukkan informasi yang disampaikan adalah penting 

yaitu dengan memberikan keterangan penjelas antarkalimat maupun antarparagraf. 

Dalam berita tersebut terdapat beberapa kohersi penjelas diantarannya : apalagi 

(paragraf 1), sementara (paragraph 4), pula (patagraf 5), juga (paragraf 8), selain itu 

(11),  justru (paragraf 13), misalnya (5 dan 8 ). 

3.  Koherensi Pembeda  
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Elemen koherensi pembeda menentukan makna perbedaan pada antarkalimat maupun 

antarparagraf yang muncul dalam suatu teks. Dalam berita tersebut terdapat kohersi 

pembeda diantarannya: sementara  (paragaraf 1, 4, 12, 14, 22),  namun (2, 11, 22),  

sebaliknya (11), padahal (14).  

5.3.4 Struktur Retoris 

Struktur retoris merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Struktur retoris 

dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan 

untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Perangkat framing yang 

digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan unit analisis kata, 

idiom, gambar, foto, dan grafik. Disamping itu unsur leksikon menunjukan pilihan kata 

dalam suatu kalimat tertentu. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas 

peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan 

khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis adalah benar. 

1. Leksikon (pilihan kata) 

Leksikon yang digunakan oleh wartwan adalah pada judul berita dengan bunyi 

kalimat “Jokowi Lebih Kaya Data”. Kata “kaya” dalam KKBI berarti: 

mengandung unsur banyak, banyak harata.Kata ini menerangkan tentang hal inti 

atau pokok yang di bahas. Yaitu tentang data-data yang dimiliki oleh Jokowi. 

Melihat judul seperti ini menimbulkan pemikiran dalam kognisi pembaca bahwa 

“Prabowo miskin data”. 
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Selain itu leksikon juga terdapat dalam alinea ke 13 pada Kata “antiklimaks‟ 

mengandung arti menurunnya debat dari segmen-segmen sebelumnya. Padahal, 

pada segmen ini tidak ada batasan waktu, namun kedua capres tidak 

menggunakan waktu untuk memaparkan pendapatnya masing-masing. 

2. Foto 

Gambar 5.3 Berita pertama  debta Pilpres kedua (18/02/2019) 

3.  
DEBAT CAPRES. Debat Capres kedua di Golden Ballroom, Hotel Sultan, 

Jakarta, Minggu(17/2) malam. 

Sumber: Timor Express 

 

 

Dalam foto berita tentang “Jokowi Lebih Kaya Data”. Terlihat ada  perbedaan   

foto yang ditampilkan. Jokowi terlihat tertawa lebar, sedangkan prabowo terlihat 

membelakangi penonton. Sehingga mimic wajahnya tidak kelihatan. Foto yang 

ditampilkan dapat menjadi dapat menjadi gambaran umum nilai sebuah berita. 

Dalam foto ini tampaknya wartawan lebih memfokuskan kepada Jokowi.  
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5.4 Analisis berita 4 : Prof Benu: Debat Kedua Lebih Bagus 

5.4.1 Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan 

bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas 

peristiwa-ke dalam bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian struktur sintaksis 

dapat diamati dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar 

informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya). 

Unit yang diamati; Judul, Lead, Latar informasi, kutipan, sumber,  pernyataan, 

penutup. 

1. Judul 

Dalam memberitaka debat pilpres kedua ini   SKHU Timor Express tidak hanya 

memberitakan tentang debat yang berlangsung di jakarta, tetapi juga memberitakan 

bagaimana tanggapan dari pengamat politik yang ada di NTT. Bagi SKHU Timor 

Express debat pilpres ini merupakan berita yang sangat penting dan punya pengaruh 

luas terhadap masyarakat NTT.  

Dalam berita ini SKHU Timor Express memberikan judul berita  “Prof.Fred Benu: 

Debat Kedua Lebih Bagus” dan ditampilkan pada halaman headline diletakan 

bersamaan dengan berita Jokowi Lebih Kaya Data,  dan penempatannya di bagian 

paling atas. 



111 

 

Judul ini merupakan hasil dari pernyatan para pengamat yang diwawancarai. Yaitu 

Prof.Frederik Lukas Benu. Pada paragraph ke-5 yang mengatakan “secara umum 

menurut Fred, debat kedua ini lebih bagus dibandingkan debat pertama”. 

1. latar informasi 

Latar informasi merupakan fakta yang ditampilkan untuk mendukung ide utama 

dalam sebuah berita,. Latar informasi biasanya berada diawal berita. Latar informasi 

menjadi pijakan awal untuk mengurai sebuah fakta sehingga berita tersebut benar-benar 

kuat dan didukung oleh informasi yang menjadi latar tersebut.  

Latar informasi yang digunakan oleh SKHU Timor ExpresS yaitu mengenai 

tanggapan dari para pengamat yang ada di NTT. Aada dua pengamat  yang 

dwawancarai. Kedua pengamat tesebut menilai bahawa debat kedua  lebih bagus. 

Sehingga hal itulah yang diambil oleh wartawan untuk menjadi latar informasi. Berikut 

latar informasi yang digunakan oleh wartawan;  

“debat kedua lebih bagus  disbanding debat pertam, karena substansi 

debatnya sudah mulai terlihat” 

  

2. Kutipan Sumber. 

Pengutipan sumber dalam berita dimaksudkan untuk membangun objektivitas-

prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Pengutipan juga ditunjukan untuk 

menekankan bahwa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan atau media 

semata, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu. 
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Dalam berita “Prof. Fred Benu: Debat Kedua Lebih Bagus” SKHU Timor 

Express menuliskan kutipan sumber dari retor Undana Prof.Fredrik Lukas Benu, M.Si, 

Ph.D dan kepala perwakilan Ombudsman  NTT Darius Beda Daton, SH. Ini merupakan 

upayah dari Timex untuk menunjukan kepada pembeca bahwa berita tersebut sangat 

penting. Bagi surat kabar ini Kedua narasumber tersebut merupakan orang yang punya 

pengaruh terhadap pembeca. 

3. Pernyataan  

Dalam berita ini pernyataan dari wrtawan merupakan hasil kesimpulan dari kedu 

narasumber. Pernyataan ini terletak pada lead berita “debta kedua lebih bagus”.   

4. penutup  

dalam berita ini ditutupi oleh kalimat tentang : 

“para calon tidak membahas tentang cara bagaimana mengembalikan 

lahan kepada petani jika ada HGU yang telantar. Kasus penembakan di Sumba 

dan konflik tana di NTT karena soal HGU”.  

 

5.4.2 Struktur Skrip 

Struktur skrip merupakan pengisahan fakta dalam teks berita. Struktur ini 

melihat strategi dan cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam 

mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. Perangkat framing adalah kelengkapan 

berita dan unit yang diamati melalui 5W+1H. untuk itu, unsur kelengkapan berita ini 

dapat menjadi penanda framing yang penting, namun jika salah satu unsur kelengkapan 
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berita yang dimiliki wartawan tidak dimunculkan maka akan memperlihatkan 

penekanan atau penonjolan dan penyamaran terhadap fakta yang ada. 

Skrip adalah salah satu startegi wartawan  dalam mengonstruksi berita: 

bagaimana suatu peristiwa dipahami  melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-

bagian dengan urutan tertentu.  Skrip memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan 

bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi 

penting. Upaya penyembunyian itu dilakuakn dengan memaparkan dibagian akhir  agar 

terkesan kurang menonjol.. 

Dalam teks berita SKHU Timor Express, prangkat framing dalam struktur skrip 

yang ditonjolkankan adalah who (siapa), what (apa), How/ bagaimana (bagaimana debat 

berlangsung)’, kemudian mengapa (why), Where (di mana), When (kapan). Unsur-

unsur ini merupakan perangkat framing yang tersusun dalam teks berita SKHU Timor 

Express dalam upaya untuk mengonstruksi berita debat pertama Capres dan Cawapres. 

1. Who (siapa) Siapa mengatapan apa 

Dalam berita kedua dabat pilpres edisi 18 Februari 2019dengan judul 

berita  “Prof. Fred Benu: Debat Kedua Lebih Bagus” SKHU Lebih menonjol 

dengan pertanyaan siapa mengatakan apa. Dalam berita tesebut SKHU Timor 

Express mewawancarai 2 pengamat debat presiden yang berada di NTT.   

Kedua  pengamat tersebut adalah , Prof. Alo Liliweri (Guru besar ilmu 

komunikasi),  dan Darius Beda Daton (kepala ombudsman NTT ). Semuah 

paragaraf dalam berita tersebut adalah hasil penilaian dari kedua pengamat 

tersebut. 
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2. What (apa) 

Dalam berita tersebut terdapat unsur what, yang mempertanyakan tentang apa 

yang terjai dalam debat malam tadi. Dintaranya terdapat pada paragraf pertama 

“debat kedua calon Presiden malam tadi berlangsung kurang seimbang”.  

3. When (kapan) 

Dalam berita tersebut terdapat dua unnsur pertanyaan kapan,  yakni kapan debat 

dilaksanakan dan kapan pengamat debat pilpres di wawancarai.  Kapan debat 

dilaksanakan terdapata pada captio foto “17/02/2019” sedanngkan kapan 

wartawan mewawancarai narasumber terdapat pada paragraph kedua berita 

“ujar Prof Fred melalui telpon seluler  malam tadi usai debat” 

4. Where (Di mana) 

Dalam berita tersebu hanya terdapat satu unsur pertanyaan dimana, yaitu untuk 

menerangkan kasus  HGU di NTT dan penembakan di Sumba yang tidak 

dibahas dalam debat kasus ini merupakan pernyataan dari narasumber.  

 

5.4.3 Struktur Tematik 

 Struktur tematik merupakan penulisan fakta atau menuangkan pandangan 

dalam teks berita terhadap suatu peristiwa berdasarkan proposisi, kalimat atau hubungan 

kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Perangkat framing dari struktur 

tematik ini terdiri dari detail, maksud, nominalisasi, koherensi, bentuk kalimat, dan 

hubungan kalimat. Struktur tematik sebenarnya merupakan alat analisis untuk melihat 
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bagaimana fakta ditulis, kalimat yang dipakai, serta menempatkan dan menulis sumber 

ke dalam teks berita secara keseluruhan. 

Pokok bahasan dalam berita ini terletak pada judul “Prof. Benu: Debat Kedua Lebih 

Bagus” 

Adapun elemen koherensi pada berita ini adalah sebagai berikut: 

1. Koherensi Sebab-Akibat 

Elemen sebab-akibat menunjukkan informasi yang disampaikan adalah 

mengandung hubungan sebab-akibat antarkalimat maupun antarparagraf. Dalam 

berita kohersi sebap akibat diantarannya: mungkin (paragraph 2) sementara (2). 

2. Koherensi Penjelas 

Elemen koherensi penjelas menunjukkan informasi yang disampaikan 

adalah penting yaitu dengan memberikan keterangan penjelas antarkalimat 

maupun antarparagraf. Dalam berita tersebut kohersi penjelas dintaranya: 

seharusnya (paragraf 3), antara lain (paragraf 4), misalnya (paragraf 5), namun 

(paragraf 5,8), sementara itu (6), sementara (7), dan semenurutnya (paragtaf 7,. 

3. Koherensi Pembeda 

Elemen koherensi pembeda menentukan makna perbedaan pada 

antarkalimat maupun antarparagraf yang muncul dalam suatu teks. Dalamberita 

tersebut terdapat kohersi pebeda diantaranya: sementara (paragraf 1,2,7). 
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5.4.4 Struktur Retoris 

Struktur retoris merupakan penekanan fakta dalam teks berita. Struktur retoris 

dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan 

untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Perangkat framing yang 

digunakan adalah leksikon, grafis, metafora, penandaan dengan unit analisis kata, 

idiom, gambar, foto, dan grafik. Disamping itu unsur leksikon menunjukan pilihan kata 

dalam suatu kalimat tertentu. Ketika menulis berita dan menekankan makna atas 

peristiwa, wartawan akan memakai semua strategi wacana itu untuk meyakinkan 

khalayak pembaca bahwa berita yang dia tulis adalah benar. 

1. Foto 

Foto berita merupakan salah satu data pelengkap dalam sebuah berita. Dalam 

berita tersebut SKHU Timor Expres menampilkan satu foto berita. Artinya 

SKHU Timex mau menerangkan kepada pembaca tentang betapa pentingnya 

berita tersebut untuk diperhatikan. Adapun keterangan dalam foto sebagai 

berikut 
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Foto 5.4. Berita kedua debat pilpres kedua (17/02/2019) 

4.  
DEBAT CAPRES. Debat Capres kedua di Golden Ballroom, Hotel Sultan, 

Jakarta, Minggu(17/2) malam. 

Sumber: Timor Express 

 

Terlihat ada  perbedaan   foto yang ditampilkan. Jokowi terlihat tertawa lebar, 

sedangkan prabowo terlihat membelakangi penonton. Sehingga mimic wajahnya tidak 

kelihatan. Foto yang ditampilkan dapat menjadi dapat menjadi gambaran umum nilai 

sebuah berita. Dalam foto ini tampaknya wartawan lebih memfokuskan kepada Jokowi. 

 

5.7 Pembahasan Hasil Analis Data 

Analisis framing model Pan dan Kosicki dalam menganalisis empat berita edisi 

Januari-Februari debat Pilpres 2019 di surat kabar Timor Expres adalah adanya 

kecenderungan terhadap salah satu pasangan calon (paslon). Dalam mengemas 4 berita 

edisi 18 Januari-18 Februari 2019, Timor Expres  memiliki dua sikap yaitu netral dan 

memihak ke paslon 01 Joko Widodo-Ma‟ruf Amin. Dari struktur sintaksis, penyebutan 

nama atau sumber dapat menjadi data media memiliki kecenderungan atau bersifat 

netral. Dalam berita ini, Timor Expres   lebih banyak menyebutkan nama Jokowi di 
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banding nama lain seperti Ma‟aruf, Prabowo dan Sandi. Berdasarkan penghitungan 

yang dilakukan peneliti dalam berita tersebut, Timor Expres  menyebutkan nama 

Jokowi sebanyak 40 x, nama Ma’ruf Amin 6 x, nama Prabowo 30 x, Sandiaga 11x. 

Table I. Jumlah pengutipan sumber struktur sintaksis 

Nama  Berita 1 Berita 2 Berita 3 Berita 4 

 

Jumlah  

 

Jokowi 20 x 2 x 17 x 1 x 40 x 

Ma’ruf 6 x - - - 6 x 

Prabowo 14 x 2 x 14 x - 30 x 

Sandiaga  11 x -  - 11 x 

 

 Dalam pengutipan sumber tersebut di atas,  SKHU Timor Expres juga 

melakukan wawancar dengan 4 pengamat politik yang ada di NTT. Pengamat  tersebut 

merupakan akademisi. Mereka memilih akademisi karena bagi Timor Express akdemisi 

merupakan orang yang netral dalam menilai debat kedeu pasangan Capres tersebt 

(wawancara peneliti dengan Pemimpin Redaksi Timor Expres Bapak. Kristo Umbu 

pada Selasa 10/12/2019 di kantor redaksi SKHU Timor Express).  

Selain elemen pengutipan sumber, elemen lain juga menjadi penentu media 

memiliki kecendrungan adalah lead. Lead memiliki arti arah wartawan akan membawa 

pembaca memahami berita. Dalam hal ini Timor Express menempatkan lead tentang 

gambaran debat yang berlangsung antara kedua Paslon. 
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 Kemudian dalam struktur skrip, berita debat edisi Januari- Februari 2019 

memiliki kelengkapan berita dengan bentuk umum yaitu pola 5 W (what, who, when, 

where, why) + 1H (how). 

 Dari struktur tematik epat berita deba pilpres edisi Januari-Februar 2019, Timor 

Express menunjukan bagaiman kedua Paslon saling beradu argument dalam debat. 

Masing-masing paslon saling mengedepankan pendapat dalam penyajian pendapat 

Timor Expres  selalu disertai dengan pemilihan kata yang sesuai dengan suasana debat 

dan terkesan setara. Ketika paragraph satu membahas Jokowi-M’aruf paragraph berikut 

akan membahas Prabowo-Sandi. Kesetaraan tersebut dibuat Timor Expres menciptakan 

kesan netral terhadap kedua kubu tersebut. 

 Dari segi retoris 4 berita tersebut, Timor Express selalu menjadikan debat 

pilpres sebagai berita  headline atau ditampilkan pada halaman pertama surat kabar. 

Dan di posiskan paling atas dan paling besar dari berita lainnya. Keempat berita tersebut 

di lengkapi denga foto berita. Bahkan dalam menampilkan foto berita surat kabar 

tersebut, melayoutnya paling besar dan dengan menggunakan foto berwarna. 

 Dilihat dari tampilan berita debat Capres  tersebut  Timor Express menunjukan 

berita-berita ini penting untuk disimak. Dan punyah pengaru luas terhadap khalayak 

pembaca surat kabar tersebut, terutama masyarakat NTT. Sesuai dengan apa yang 

dikatakan oleh Pemimpin Redaksi Timor Expres  Bapak Kristo Umbu ketika 

diwawancarai pada Selasa 10/12/2019, mengatakan berita debat pilpres ini diletaka pada 

halaman headline karena berita tersebut punya pengaru yang sangat besar terhadap 
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kalayak pembaca dalam hal ini Masyarakat NTT. Pada saat debat ini juga Jumlah oplah 

kami sangat meningkat derastis. 

Table 2.  Pembahasan  Analisis Framing Timor Express 

Frame: Debat Pilpres 2019, Sikap Timor Expres Netral dan Condong 

Elemen  Strategi Penulisan 

Sintaksis Dalam berita tersebt timor Expres selalu meberikan  judul yang 

jelas,  dan di berita debat  kedua Timor Expres memberikan sub 

judu, karena menjelaskan tentang Suasana debat dan di penutup 

berita menjelaskan ada terjadi ledakan di dekat lokasi debat. 

Jumlah sumber atau nama yang tertuang dalam berita juga 

menentu sikap Timor Expres, dalam hal ini nama yang paling 

banyak disebut adalah Jokowi. 

Dalam struktur sintaksis surat kabar ini  memberitakan berita 

debat sesuai dengan ketentuan yaitu memberitakan suasana 

debat yang berlangsung di Jakarta dan memberitakan tentang 

tanggapan dari pengamat akademisi yang ada di NTT. Pemilihan 

nara sumber ini dinilai bahwa mereka orang yang netral. 

 

Skrip  Kedua paslon ditempati salin melengnkapi, saling menanggapi 

dalam posisi yang setara. Pendapat satu tidak ditempatkan lebih 

utama dibandingkan pendapat lain, kecuali diberita debat kedua 
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yang lebih memaparkan pendapat Jokowi yang memiliki banyak 

data dibandingkan Prabowo dengan alasan Jokowi  adalah 

petahana. Dalam berita tersebut pun, Prabowo dibuat seolah 

tidak menguasai tema debat. Tentunnya ini menunjukan Timor 

Express cendrung ke paslon 01 Joko Widodo. 

Walaupun ada usaha dari surat kabar in untuk netral yaitu 

dengan menyajiak berita mengenai pendapat dari pengamat 

debat yang ada di NTT. 

Tematik Timor Expres  selalu disertai dengan pemilihan kata yang sesuai 

dengan suasana debat dan terkesan setara. Ketika paragraph satu 

membahas Jokowi-M’aruf paragraph berikut akan membahas 

Prabowo-Sandi. Kesetaraan tersebut dibuat Timor Expres 

menciptakan kesan netral terhadap kedua kubu tersebut. 

Kohersi yang digunakan dalam berita ini juga sangat beragam 

sehingga memperjelas maksud dari setiap berita. 

Retoris  Timor Express melayout berita tersebut dengan ukuran paling 

besar  di halamn headline. Namun dalam berita tersebut terdapat 

beberapa kata yang terkesan memberikan makna tertentu, yaitu 

“menohok” dan “menyungging”. Keempat berita tersebut selalu 

dilengkapi dengan foto berita. Dalam foto yang ditampilkan 

tersebut selalu menampilkan kedua Paslon.  Namun dari foto-
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foto berita, terlihat ada perbedaan. Pada berita pertama terlihat 

foto yang ditampilkan lebih terfokus kepada Jokowi dan Ma’ruf 

Amin. Sedangkan Prabowo-Sandi tidak terlalu kelihatan karena 

dihalangi oleh moderator. Sedangkan dalam berita kedua debat 

pertama terlihat Jokowi dan Prabowo saling ingin memeluk 

namu ada kesan yang yang berbeda, Jokowi memberikan 

senyuman dan terkesan santai  sedangkan Prabowo tampak   

serius. Sedangkan dalam berita debat kedua, dua berita yang 

ditampilkan menggunakan foto yang sama. Dalam foto tersebut 

tampak Jokowi tertawa lebar, sedangkan Prabowo tampak 

membelakngi penonton. Tampak dalam foto tersebut wartawan 

lebih memfokuskan pada Jokowi. 

Dari beberapa foto diatas bis disimpulkan  Timor Express lebih 

cendrung kepada paslon 01 Jokowi-Ma’ruf. 

 


