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BAB V 

FRAMING MEDIA DALAM KAMPANYE POLITIK JOKOWI-MA’RUF 

AMIN PADA PILPRES 2019 DI MEDIA SEWORD.COM 

 Hasil penelitian ini membahas analisis framing di media online Seword.com 

dengan topik pemberitaan terkait kampanye politik Jokowi-Ma’ruf Amin pada 

Pilpres 2019. Pemberitaan yang dipublikasikan oleh media Seword.com 

menitikberatkan pada topik kampanye dan isu politik di Pilpres 2019. Tahap hasil 

penlitian ini berupa pengelompokkan yang disesuaikan dengan kelengkapan unsur 

5W + 1H berdasarkan analisis framing model Pan dan Kosicki. Kemudian peneliti 

mendapatkan postingan pemberitaan media Seword.com sebanyak 8.181 postingan 

selama November 2018 – April 2019. Namun Peneliti hanya menganalisis 6 artikel 

pemberitaan tentang kampanye politik Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. 

Jumlah tersebut tentunya telah dikategorikan berdasarkan 3 tahap yang 

berhubungan dengan judul berita penelitian supaya mendapatkan hasil yang 

maksimal dengan tahap kategorisasi yang berbeda. Dan diurutkan sesuai dengan 

urutan waktu (kronologis) dipostingnya berita tersebut 

 Tahap pertama, yaitu berdasarkan topik. Peneliti dalam hal ini tidak akan 

menganalisa semua topik berita yang diposting oleh Seword.com selama bulan 

November 2018- April 2019. Dalam topik yang ada di postingan pemberitaan 

Seword.com bermacam-macam yaitu Topik cerpen, ekonomi, humor, lomba, 

media, motivasi, movie, pendidikan hingga umum. Namun peneliti hanya memilih 

topik politik karena topik tersebut sesuai dan memenuhi syarat pemberitaan untuk 

penelitian ini. 

Tahap kedua yaitu berdasarkan bulan. Peneliti dalam hal ini akan 

menganalisa berita yang diposting oleh Seword.com dengan pemlilihan topik-topik 

tertentu dan digolongkan berdasarkan waktu postingan yaitu : 

 Waktu pemberitaan mengenai debat pertama capres dan cawapres, 

yakni 17 Janurari 2019. 

 Waktu pemberitaan mengenai debat kedua capres, yakni 18 Februari 

2019. 
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 Waktu pemberitaan mengenai debat ketiga cawapres, yakni 17 

Maret 2019. 

 Waktu pemberitaan mengenai kampanye terbuka pertama, yakni 24 

Maret 2019. 

 Waktu pemneritaan mengenai debat terkahir capres dan cawapres, 

yakni 30 Maret. 

 Waktu pemberitaan mengenai kampanye akbar, yakni 13 April 

2019. 

Tahap ketiga, yaitu berdasarkan jumlah viewers, likes, comments, shares. 

Manfaat dari kategorisasi ini yaitu untuk mengetahui jumlah pembaca berita dalam 

postingan pemberitaan yang ada di media Seword.com, dan semakin banyak 

pembaca dalam postingan tersebut berarti semakin penting pesan berita yang 

disampaikan oleh media tersebut. 

Untuk memudahkan pembaca, Penlitia telah mengkelompokkannya melalui 

tabel yang telah Peneliti buat. Berikut tabel yang telah dikategorikan berdasarkan 3 

tahap postingan pemberitaan di Seword.com : 

Tabel 3 Kategori Judul Berita Media Seword.com 

NO JUDUL BERITA TANGGAL 

1 Debat: Prabowo Tuduh, Jokowi Serang Balik 

Mematikan, Prabowo Hancur- Lebur 

17 Januari 2019 

2 Debat II: Menyerah, Prabowo Dukung 

Program Jokowi 

18 Februari 2019 

3 Kiai Maruf Sangat Mengejutkan, Sandiaga 

Jadi Terlihat Kuno 

17 Maret 2019 

4 Unggulnya Strategi Kampanye Jokowi-Ma’ruf 

VS Blunder Strategi Prabowo-Sandi! 

24 Maret 2019 

 

5 Debat 4 Capres: Jokowi Sukses Jadulkan dan 

Emosikan Prabowo 

30 Maret 2019 

6 Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf Di GBK 

Hari ini, Benar-Benar AKBAR!! 

 

13 April 2019 
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 Dengan analisis framing model Pan dan Kosicki, penelitian ini berusaha 

menelaah bagaimana pembingkaian berita Pemilihan Umum Presiden 2019 yang 

dilakukan oleh media online Seword.com. 

Analisis Artikel 1 

Judul : Debat: Prabowo Tuduh, Jokowi Serang Balik Mematikan, 

Prabowo Hancur- Lebur 

 Sumber : Facebook Seword.com 

 Tanggal : 17 Januari 2021 

 Penulis : Inisial AL 

 Jumlah : 59.624 dilihat, 6 ribu likes, 968 komentar dan 1 ribu dibagikan 

Gambar 11. Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Debat: Prabowo 

Tuduh, Jokowi Serang Balik Mematikan , Prabowo Hancur- Lebur" 
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Tabel 4 Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Debat: Prabowo Tuduh, 

Jokowi Serang Balik Mematikan , Prabowo Hancur- Lebur" 

Perangkat Framing Unit  

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Prabowo Tuduh, Jokowi Serang 

Balik Mematikan, Prabowo 

Hancur- Lebur. 

 Lead Pertanyaan Prabowo kepada 

Jokowi tentang kepala daerah, 

gubernur, bupati jika mendukung 

Jokowi, maka kasusnya 

menguap. Sementara jika 

berlawanan dengan Jokowi, 

maka mereka dikejar-kejar 

aparat. 

Skrip Who Jokowi dan Prabowo  

 Why Saling lempar pertanyaan yang 

menjatuhkan lawan antara 

Jokowi dan Prabowo saat debat 

berlangsung 

Tematik Hubungan antar 

kalimat 

Pertanyaan pamungkas Prabowo 

tentang seorang Kades yang 

ditangkap karena tidak 

mendukung Jokowi langsung 

direspon Jokowi dengan 

mengatakan jangan menuduh dan 

kalo ada bukti langsung laporkan 

ke polisi lalu Jokowi langsung 

menyinggung Prabowo 

mengenai kader partainya yang 

terbukti korupsi diperbolehkan 
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maju menjadi caleg dan di tanda 

tangani langsung oleh Prabowo. 

Retoris Kata Penekanan oleh Seword.com 

terlihat pada kata menuduh,  

  

 Pemberitaan media Seword.com pada tanggal 17 Januari 2019 merupakan 

pemberitaan pertama mengenai debat pertama Capres dan Cawapres di Pilpres 

2019. Pemberitaan ini telah dilihat sebanyak 59.624 viewers, 6 ribu likes, 968 

comments dan 1 ribu shares. Pemberitaan ini menginformasikan tentang isu politik 

terkait dengan masing-masing Capres yaitu Jokowi dan Prabowo. Topik utama 

dalam pemberitaan ini mengenai pertanyaan Prabowo kepada Jokowi soal kepala 

daerah, gubernur, bupati jika mendukung Jokowi, maka kasusnya menguap. 

Sementara jika berlawanan dengan Jokowi, maka mereka dikejar-kejar aparat. 

Seperti contoh yang diberikan Prabowo tentang Kepada Desa yang ditangkap 

karena mendukung Paslon 02. Analisis framing pemberitaan ini sebagai berikut: 

A. Sintaksis 

 Struktur sintaksis pada pemberitaan media Seword.com pada 

tanggal 17 Januari 2019 skema berita yang diamati antara lain headline dan 

lead. Headline merupakan judul berita, pada data ini judul beritanya yaitu 

“Debat: Prabowo Tuduh, Jokowi Serang Balik Mematikan, Prabowo 

Hancur- Lebur”. Sedangakan lead yaitu paragraf pembuka yang berisi 

ringkasan berita. Paragraf berita ini menjelaskan tentang Pertanyaan 

Prabowo kepada Jokowi tentang kepala daerah, gubernur, bupati jika 

mendukung Jokowi, maka kasusnya menguap. Sementara jika berlawanan 

dengan Jokowi, maka mereka dikejar-kejar aparat.  

 Analisis Sintaksis pada berita di media Seword.com dengan 

headline “Debat: Prabowo Tuduh, Jokowi Serang Balik Mematikan, 

Prabowo Hancur- Lebur” menjelaskan tentang pertanyaan Prabowo yang 

dianggap menuduh Jokowi mengenai seorang Kades yang ditangkap karena 

mendukung Paslon 2, lalu Jokowi mengatakan kepada Prabowo untuk tidak 

asal menuduh dan jika ada bukti langsung laporkan saja ke pihak berwajib. 
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Jokowi juga mengingatkan kepada Prabowo jangan ceroboh seperti 

mengadakan konferensi pers mengenai seorang wanita yang dianggap 

dianiaya padahal buktinya akibat operasi plastik. Pernyataan tersebut 

dianggap menjadi serangan mematikan kepada kubu Prabowo dan tim 

kampanye Paslon 02 hingga membuat Prabowo hancur lebur. 

 Lead yang ditampilkan oleh media Seword.com pada pemberitaan 

ini menjelaskan pertanyaan Prabowo tentang seorang Kades yang ditangkap 

karena mendukung Paslon 2. Lead pada pemberitaan sebagai berikut: 

Lalu apa senjata maut berupa pertanyaan yang dikantongi Prabowo-

Sandi itu? Hanya satu, yakni soal kepala daerah, gubernur, bupati 

jika mendukung Jokowi, maka kasusnya menguap. Sementara jika 

berlawanan dengan Jokowi, maka mereka dikejar-kejar aparat. Ada 

Kades yang karena tidak mendukung pasangan nomor 01 tetapi 

mendukung pasangan nomor 02, ditangkap. (Seword.com, 17 

Januari 2019) 

 

 Dari lead tersebut media Seword.com menjelaskan tentang 

pertanyaan Prabowo yang dianggap menuduh Jokowi mengenai seorang 

Kades yang mendukung Paslon 02 ditangkap oleh polisi yang seolah-olah 

jika seorang pejabat negara berlawanan dengan Jokowi, maka mereka akan 

dikejar-kejar aparat dan ditangkap namun jika mendukung Jokowi maka 

kasus para pejabat negara meluap atau hilang. 

B. Skrip 

  Selanjutnya struktur Skrip pada pemberitaan mengenai 

saling lempar pertanyaan yang menjatuhkan lawan antara Jokowi dan 

Prabowo saat debat berlangsung yang diposting oleh media Seword.com 

meliputi unsur 5W + 1H yaitu (what, who, when, why, dan how). Di dalam 

sebuah berita tersebut harus ada dikarenakan salah satu tujuan berita yaitu 

bersifat informasitf dan memberikan informasi tentang suatu peristiwa. 

Unsur 5W + 1H dalam berita ini lebih menonjolkan pada dua unsur atau 

aspek yaitu siapa (who) berkaitan tentang masing-masing Capres yaitu 

Jokowi dan Prabowo dan mengapa (why) yang mempertontonkan aksi 

lempar pertanyaan yang menjatuhkan lawan antara Jokowi dan Prabowo 

saat debat berlangsung.  
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 Analisis Skrip pemberitaan media Seword.com yang mencakup 5W 

+ 1H pada pemberitaan ini lebih menekankan pada dua unsur yaitu unsur 

siapa (who) dan unsur mengapa (why). Unsur siapa pada pemberitaan ini 

merujuk kepada Jokowi dan Prabowo. Unsur siapa memang sengaja 

ditekankan oleh media Seword.com kepada dua tokoh calon presiden 

tersebut. Kedua calon presiden itu memang menjadi topik utama  karena 

sering disebut beberapa kali dalam pemberitaan ini. Seperti paragraf 

pertama diatas menjelaskan tentang pertanyaan Prabowo kepada Jokowi 

mengenai pejabat negara yaitu Kepada Desa yang ditangkap oleh polisi 

karena mendukung Paslon 02. Dan di paragraf kedua juga kedua tokoh 

disebut lagi dalam pemberitaan ini mengenai pertanyaan balik Jokowi 

kepada Prabowo tentang 6 kader Gerindra yang sudah terbukti korupsi 

namun masih dapat dicalonkan kembali menjadi caleg. 

 Sementara itu, dalam unsur mengapa yang mempertontonkan aksi 

lempar pertanyaan yang menjatuhkan lawan antara Jokowi dan Prabowo 

saat debat berlangsung. Pada debat Capres dan Cawapres pertama ada 

agenda untuk masing-masing calon mempertanyakan kepada lawan calon 

lalu mereka diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut dan 

sebaliknya. Misalnya Prabowo menanyakan kepada Jokowi, lalu Jokowi 

menjawab pertanyaan dari Prabowo. Setelah ini Jokowi mendapatkan 

kesempatan untuk bertanya balik dan Prabowo menjawab pertanyaan 

tersebut. Dalam aksi lempar pertanyaan tersebut kedua Capres saling 

menanyakan pertanyaan yang dapat menjatuhkan lawan sehingga lawannya 

tersebut diharapkan tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut hingga tidak 

memuaskan orang yang menonton maupun mendukung. 

 

C. Tematik 

 Selanjutanya mengenai struktur tematik yang diamati dalam 

pemberitaan ini yaitu tentang koherensi. Koherensi berkaitan dengan suatu 

rangakaian fakta maupun gagasan yang teratur serta tersusun secara logis 

dalam sebuah wacana. Koherensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

koherensi perbandingan. Koherensi ini berfokus pada membandingkan 
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bagian yang satu dengan bagian yang lain didalam sebuah wacana. 

Pemberitaan tersebut secara langsung mengungkapkan perbandingan 

pertanyaan yang diberikan Jokowi dan Prabowo saar debat pertama. 

Pemberitaan ini memfokuskan kepada perbandingan pertanyaan pamungkas 

dari kedua calon seperti Prabowo tentang seorang Kades yang ditangkap 

karena tidak mendukung Jokowi langsung direspon Jokowi dengan 

mengatakan jangan menuduh dan kalo ada bukti langsung laporkan ke polisi 

lalu Jokowi langsung menyinggung Prabowo mengenai kader partainya 

yang terbukti korupsi diperbolehkan maju menjadi caleg dan di tanda 

tangani langsung oleh Prabowo. 

 Analisis tematik dalam pemberitaan ini mengenai pertanyaan dari 

masing-masing kedua Capres saat sesi pertanyaan di media Seword.com ini 

menggunakan koherensi perbandingan. Topik utama yang menjadi sorotan 

dalam pemberitaan ini yaitu saat pertanyaan Prabowo kepada Jokowi yang 

dianggap menuduh karena salah satu kepada desa ditangkap oleh polisi 

kerena mendukung Paslon 02. Pada debat pertama Capres dan Cawapres 

mengambil tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme. Dalam hal ini 

masing-masing Capres memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan 

tema debat pertama ini. Jika Prabowo menanyakan dari segi hukum kepada 

Jokowi yaitu soal Kepala Desa yang ditangkap oleh Polisi karena 

mendukung Paslon 02, sedangkan Jokowi menanyakan dari segi korupsi 

kepada Prabowo yaitu ada 6 kader Gerindra yang sudah dinyatakan korupsi 

lalu dapat mencalonkan kembali menjadi caleg. Dari kutipan yang telah 

dipaparkan terlihat jelas koherensi yang paling ditekankan yaitu koherensi 

perbandingan, yang dimana perbandingan pertanyaan Prabowo kepada 

Jokowi dibandingkan pertanyaan Jokowi kepada Prabowo. 

D. Restoris 

 Struktur retoris dari wacana berita yaitu menggambarkan tentang 

pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti 

yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Dalam stuktur retoris terkait 

pemberitaan pada tangaal 17 Januari 2019 pada media Seword.com. 

Penekanan ini ada pada kata menuduh. Kutipan sebagai berikut. 
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 “Jangan menuduh Pak Prabowo”, tegas Jokowi. “Kalau ada bukti, 

sampaikan kepada aparat. Laporkan. Jangan langsung grasa-grusu, 

menuduh sana-sini, melakukan konferensi pers tentang seseorang 

wanita yang mukanya bengkak-bengkak lalu dibilang telah dianiaya. 

Padahal orang itu ternyata operasi plastik”, balas Jokowi telak. 

 Analisis retoris pada pemberitaan ini menitikberatkan penekanan 

pada kata yaitu kata menuduh. Kutipas diatas merupakan penggalan dari 

jawaban Jokowi atas pertanyaan yang diberikan Prabowo saat debat 

pertama. Prabowo dianggap menuduh ke Jokowi mengenai Kepala Desa 

yang ditangkap karena mendukung Paslon 02. Pertanyaan tersebut tentu 

direspon langsung sama Jokowi dengan mengingatkan kepada Prabowo 

untuk tidak asal tuduh dan Jokowi menyarankan kepada Prabowo jika ada 

bukti tersebut segera laporankan kepihak yang berwajib. 

Analisis Artikel 2 

Judul : Debat II: Menyerah, Prabowo Dukung Program Jokowi 

 Sumber : Facebook Seword.com 

 Tanggal : 18 Februari 2021 

 Penulis : Inisial MS 

 Jumlah : 6.127 dilihat, 602 likes, 77 komentar dan 367 dibagikan 

Gambar 12. Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Debat II: Menyerah, 

Prabowo Dukung Program Jokowi" 
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Tabel 5 Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Debat II: Menyerah, 

Prabowo Dukung Program Jokowi" 

Perangkat Framing Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Debat II: Menyerah, Prabowo 

Dukung Program Jokowi 

 Lead Selama ini kita menyaksikan di 

media mainstream, media sosial, 

dan televisi, BPN Prabowo begitu 

gencar menghantam Jokowi dari 

berbagai sudut. Seolah-olah tidak 

ada satu pun dari program Jokowi 

dan dari hasil kerjanya yang benar 

di mata BPN. 

Skrip What Pengakuan Prabowo atas hasil 

kinerja Jokowi selama menjabat 

menjadi Presiden di periode 

pertama 

 Who Jokowi dan Prabowo 

Tematik Hubungan 

Antar Kalimat 

Prabowo mengakui bahwa 

pembangunan jalan di desa-desa 

melalui dana desa sebagai program 

yang baik. Prabowo juga 

mengakui langkah Jokowi 

memberantas pencuri ikan di laut 

Indonesia. Prabowo juga memuji 

pembangunan infrastruktur 

penunjang pertanian seperti waduk 
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dan embung. Prabowo juga 

mendukung program Jokowi soal 

energi. Lalu apa yang baru dari 

Prabowo sampai dia pantas untuk 

dipilih? Tidak ada. 

Retoris Kata  Penekanan oleh Seword.com 

terlihat pada kata mengakui  

 Pemberitaan media Seword.com pada tanggal 18 Februari 2019 merupakan 

pemberitaan kedua mengenai debat kedua Capres dan Cawapres di Pilpres 2019. 

Pemberitaan ini telah dilihat sebanyak 6.127 viewers, 602 likes, 77 comments dan 

367 shares. Pemberitaan ini menginformasikan tentang tema pada debat kedua 

Capres yaitu mengenai Energi, Pangan, Insfrastruktur, Sumber Daya Alam, 

Lingkungan Hidup. Topik utama pada pemberitaan ini menginformasikan tentang 

hasil kinerja Jokowi selama menjabat Presiden periode pertama didukung bahkan 

diakui oleh lawannya yaitu Prabowo. Analisis framing pemebritaan ini sebagai 

berikut. 

A. Sintaksis 

 Struktur sintaksis pada pemberitaan media Seword.com pada 

tanggal 18 Februari 2019 skema berita yang diamati yaitu headline dan lead. 

Headline adalah judul berita yaitu “Debat II: Menyerah, Prabowo Dukung 

Program Jokowi”. Lead terletak pada paragraf pertama yaitu paragraf 

pembuka yang berisi ringkasan berita yang ingin disampaikan. Lead pada 

berita ini menjelaskan tentang BPN Prabowo begitu gencar menghantam 

Jokowi dari berbagai sudut. Seolah-olah tidak ada satu pun dari program 

Jokowi dan dari hasil kerjanya yang benar di mata BPN.  

 Analisis sintaksis berita di media Seword.com dengan headline 

“Debat II: Menyerah, Prabowo Dukung Program Jokowi”. Headline 

tersebut menjelaskan tentang sikap Prabowo yang mendukung semua 

program dan mengakui kinerja Jokowi selama menjabat Presiden di periode 
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pertama hingga disimpulkan oleh wartawan bahwa Prabowo telah menyerah 

karena telah mendukung dan mengakui kinerja Jokowi. 

 Lead pemberitaan media Seword.com pada tanggal 18 Februari 

2019 menjelaskan bahwa BPN Prabowo begitu gencar menghantam Jokowi 

dari berbagai sudut. Seolah-olah tidak ada satu pun dari program Jokowi 

dan dari hasil kerjanya yang benar di mata BPN. Selama ini pertarungan 

Pilpres 2019 antara kubu 01 dan 02 memang begitu sangat panas, berbagai 

cara dilakukan masing-masing kubu untuk dapat menarik simpati dan 

mendukung calon pilihannya sehingga diharapkan dapat memenangkan 

pertarungan Pilpres tersebut. Dalam isi berita ini menjelaskan bahwa 

Jokowi dimata para BPN Prabowo selalu salah dan tidak ada hasil kinerja 

dari program Jokowi selama menjabat jadi Presiden di periode pertama. 

 

 

  

B. Skrip 

 Selanjutnya mengenai struktur skrip pada pemberitaan Debat II: 

Menyerah, Prabowo Dukung Program Jokowi pada tanggal 18 Februari 

2019 yang diposting oleh media Seword.com meliputi 5W + 1H (what, who, 

when, where, why, dan how). Di dalam sebuah berita unsur tersebut harus 

ada dikarenakan salah satu tujuan berita yaitu bersifat informatif atau 

memberikan informasi tentang suatu peristiwa. Unsur 5W + 1H pada berita 

ini lebih menekankan pada dua unsur/aspek yaitu unsur apa (what) dan 

unsur siapa (who). Unsur apa (what) menjelaskan tentang Pengakuan dan 

dukungan Prabowo atas hasil kinerja Jokowi selama menjabat menjadi 

Presiden di periode pertama. Dan unsur siapa (who) yang merujuk kepada 

kedua Capres yaitu Prabowo dan Jokowi. 

 

 Analisis skrip pemberitaan media Seword.com yang mencakup 5W 

+ 1H pada pemberitaan ini lebih menekankan pada dua aspek yaitu apa 

(what) dan siapa (who). Unsur apa menjelaskan tentang pengakuan serta 

dukungan Prabowo atas hasil kinerja Jokowi selama menjabat menjadi 
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Presiden di periode pertama. Pengakuan tersebut dinyatakan langsung oleh 

Prabowo saat debat Capres kedua dengan Dia mengakui bahwa 

pembangunan jalan di desa-desa melalui dana desa sebagai program yang 

baik. Dia juga mengakui langkah Jokowi memberantas pencuri ikan di laut 

Indonesia. Dia juga memuji pembangunan infrastruktur penunjang 

pertanian seperti waduk dan embung. Dia juga mendukung program Jokowi 

soal energi.  

 Unsur siapa pada pemberitaan ini merujuk kepada Jokowi dan 

Prabowo. Seword.com dalam pemberitaan ini menjelaskan tokoh yang 

terlibat dalam pemberitaan tersebut yaitu Prabowo dan Jokowi karena pada 

debat kedua hanya menghadirkan kedua Capres untuk saling bertarung 

dalam acara debat yang mengusung tema Energi, Pangan, Infrastruktur, 

SDA dan lingkungan Hidup. Dalam pemberitaan ini saat debat capres yang 

kedua Prabowo dianggap hanya mendukung dan mengakui hasil kinerja 

Jokowi selama menjabat menjadi Presiden dan tidak adanya kebijkan atau 

program yang ditawarkan oleh kubu Prabowo yang mengenai tema tersebut 

sehingga wartawan menganggap bahwa Prabowo telah kalah dalam debat 

kedua kali ini. 

C. Tematik 

 Selanjutnya yaitu struktur tematik yang diamati dalam pemberitaan 

ini yaitu tentang koherensi. Koherensi berkaitan dengan suatu rangakaian 

fakta maupun gagasan yang teratur serta tersusun secara logis dalam sebuah 

wacana. Koherensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koherensi 

perbandingan. Koherensi ini berfokus pada membandingkan bagian yang 

satu dengan bagian yang lain didalam sebuah wacana. Kutipan paragraf 

sebagai berikut. 

Prabowo mengakui bahwa pembangunan jalan di desa-desa melalui 

dana desa sebagai program yang baik. Prabowo juga mengakui 

langkah Jokowi memberantas pencuri ikan di laut Indonesia. 

Prabowo juga memuji pembangunan infrastruktur penunjang 

pertanian seperti waduk dan embung. Prabowo juga mendukung 

program Jokowi soal energi. Lalu apa yang baru dari Prabowo 

sampai dia pantas untuk dipilih? Tidak ada. (Seword.com, 18 

Februari 2019). 
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 Analisis tematik dalalm pemberitaan hari ini debat kedua Capres 

pada tanggal 18 Februari 2019 pada media Seword.com menggunakan 

koherensi perbandingan. Pemberitaan tersebut secara langsung 

mengungkapkan perbandingan cara penyampaian Jokowi dan Prabowo saat 

debat kedua Capres. Jika Jokowi memaparkan hasil kinerja nya selama 

menjabat menjadi Presiden dan juga menjelaskan kebijakan apa saja yang 

akan dilakukan jika terpilih nanti, sedangkan Prabowo hanya mendukung 

kebijakan dan mengakui hasil kinerja Jokowi selama dia menjabat dan tidak 

ada program atau kebijakan yang berkaitan dengan tema debat kedua Capres 

yang disampaikan oleh kubu Prabowo. 

 

 

D. Retoris 

 Struktur retoris dari wacana berita yaitu menggambarkan tentang 

pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti 

yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Dalam stuktur retoris terkait 

pemberitaan pada tangaal 18 Februari 2019 pada media Seword.com. 

Penekanan ini ada pada kata mengakui. Kutipan sebagai berikut. 

Prabowo mengakui bahwa pembangunan jalan di desa-desa melalui 

dana desa sebagai program yang baik. Prabowo juga mengakui 

langkah Jokowi memberantas pencuri ikan di laut Indonesia. 

Prabowo juga memuji pembangunan infrastruktur penunjang 

pertanian seperti waduk dan embung. Prabowo juga mendukung 

program Jokowi soal energi. Lalu apa yang baru dari Prabowo 

sampai dia pantas untuk dipilih? Tidak ada. (Seword.com, 18 

Februari 2019). 

 Analisis retoris pada pemberitaan ini menitikberatkan penekanan 

pada kata yaitu kata mengakui. Kata tersebut merupakan kata yang selalu 

diulang-ulang dalam pemberitaan ini mengenai pengakuan Prabowo 

mengenai hasil kinerja Jokowi selama menjabat menjadi Presiden. Hal 

tersebut lantaran Prabowo hanya mendukung dan mengakui apa yang 

disampaikan Jokowi dalam paparannya mengenai tema pada debat kedua 

Capres. Dengan bukti hasil kerja Jokowi selama menjabat menjadi Presiden 

yang membuat Prabowo hanya bisa mengakui kinerja Jokowi dan tidak 
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adanya program maupun kebijakan yang ditawarkan oleh Prabowo yang 

mengenai tema pada debat kedua Capres. 

Analisis Artikel 3 

Judul : Kiai Maruf Sangat Mengejutkan, Sandiaga Jadi Telihat Kuno 

 Sumber : Facebook Seword.com 

 Tanggal : 17 Maret 2021 

 Penulis : Inisial A 

Jumlah : 57.185 viewers, 6,1 ribu likes, 624 comments dan 1,8 ribu 

shares. 

Gambar 13. Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Kiai Maruf Sangat 

Mengejutkan, Sandiaga Jadi Telihat Kuno" 
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Tabel 6 Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Kiai Maruf Sangat 

Mengejutkan, Sandiaga Jadi Telihat Kuno" 

Perangkat Framing Unit  

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Kiai Maruf Sangat Mengejutkan, 

Sandiaga Jadi Telihat Kuno 

 Lead 
Bagaimana betapa mengejutkan 

Ma’ruf Amin saat debat ketiga 

Cawapres. di luar ekspektasi saya, 

dan mungkin di luar perkiraan banyak 

orang. Begitu tenang, begitu jelas, 

dan sangat-sangat tepat, terukur dan 

mudah dipahami. Tidak ada 

pertanyaan yang tak mampu dijawab 

dengan baik, pemilihan katanya pun 

begitu variatif. Sementara sebaliknya, 

Sandiaga tetap begitu, sebut nama 

orang yang entah ada atau tidak, 

kemudian jualan oke oce. Tak ada 

kebaruan, tak ada solusi. 

 

Skrip Who Ma’ruf Amin dan Sandiaga 

 How Menjelaskan program dan kebijakan 

yang akan dilakukan Ma’ruf Amin 

jika terpilih nanti. 

Tematik Hubungan antar 

kalimat 

Kiai Maruf begitu fasih menjelaskan 

KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah 

dan Kartu Pra Kerja. Begitu tenang, 

begitu jelas, dan sangat-sangat tepat, 

terukur dan mudah dipahami. Tidak 

ada pertanyaan yang tak mampu 
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dijawab dengan baik, pemilihan 

katanya pun begitu variatif. 

Sementara sebaliknya, Sandiaga tetap 

begitu, sebut nama orang yang entah 

ada atau tidak, kemudian jualan oke 

oce. Tak ada kebaruan, tak ada solusi. 

 

Retoris Kata Penekanan oleh Seword.com terlihat 

pada kata mengejutkan 

 

 Pemberitaan media Seword.com pada tanggal 17 Maret 2019 merupakan 

pemberitaan kedua mengenai debat ketiga Capres dan Cawapres di Pilpres 2019. 

Pemberitaan ini telah dilihat57.185 viewers, 6,1 ribu likes, 624 comments dan 1,8 

ribu shares. Pemberitaan ini menginformasikan tentang tema pada debat ketiga 

Cawapres yaitu mengenai Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan , Sosial dan 

Budaya. Topik utama pada pemberitaan ini menginformasikan tentang aksi Ma’ruf 

amin yang dianggap mengejutkan karena dapat menjelaskan semua program 

dengan  tenang, begitu jelas, dan sangat-sangat tepat, terukur dan mudah dipahami. 

Tidak ada pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan baik, pemilihan katanya pun 

begitu variatif. Sementara sebaliknya, Sandiaga tetap begitu, sebut nama orang 

yang entah ada atau tidak, kemudian jualan oke oce. Tak ada kebaruan, tak ada 

solusi. 

A. Sintaksis 

 Struktur sintaksis pada pemberitaan media Seword.com pada 

tanggal 17 Maret 2019 skema berita yang diamati yaitu headline dan lead. 

Headline adalah judul berita yaitu “Kiai Maruf Sangat Mengejutkan, 

Sandiaga Jadi Telihat Kuno”. Lead terletak pada paragraf pertama yaitu 

paragraf pembuka yang berisi ringkasan berita yang ingin disampaikan. 

Lead pada berita ini menjelaskan bagaimana betapa mengejutkan Ma’ruf 

Amin saat debat ketiga Cawapres. di luar ekspektasi saya, dan mungkin di 

luar perkiraan banyak orang. Begitu tenang, begitu jelas, dan sangat-sangat 
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tepat, terukur dan mudah dipahami. Tidak ada pertanyaan yang tak mampu 

dijawab dengan baik, pemilihan katanya pun begitu variatif. Sementara 

sebaliknya, Sandiaga tetap begitu, sebut nama orang yang entah ada atau 

tidak, kemudian jualan oke oce. Tak ada kebaruan, tak ada solusi. 

 Analisis sintaksis berita di media Seword.com dengan headline 

“Kiai Maruf Sangat Mengejutkan, Sandiaga Jadi Telihat Kuno”. Headline 

tersebut menjelaskan betapa mengejutkan Ma’ruf Amin saat bisa 

menjelaskan semua program serta kebijakan yang ada pada tema debat 

ketiga Cawapres yaitu mengenai Pendidikan, Kesehatan, Ketangakerjaan, 

Sosial dan Budaya. Kiai Maruf begitu fasih menjelaskan KIP Kuliah, Kartu 

Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja. Sedangkan Sandiaga dianggap 

terlihat kuno saat Sandiaga dengan percaya dirinya mengeluarkan KTP, 

untuk menggantikan kartu-kartu sakti yang ditawarkan oleh Jokowi Amin. 

 Lead pemberitaan media Seword.com pada tanggal 17 Maret 2019 

menjelaskan bagaimana betapa mengejutkan Ma’ruf Amin saat debat ketiga 

Cawapres. di luar ekspektasi saya, dan mungkin di luar perkiraan banyak 

orang. Begitu tenang, begitu jelas, dan sangat-sangat tepat, terukur dan 

mudah dipahami. Tidak ada pertanyaan yang tak mampu dijawab dengan 

baik, pemilihan katanya pun begitu variatif. Sementara sebaliknya, 

Sandiaga tetap begitu, sebut nama orang yang entah ada atau tidak, 

kemudian jualan oke oce. Tak ada kebaruan, tak ada solusi. 

 Dari lead tersebut media Seword memberikan sebuah gambaran 

tentang paparan yang dilakukan Ma’ruf Amin dalam menjelaskan semua 

program dan kebijakan yang mengenai tema pada debat ketiga Cawapres. 

Banyak yang terkejut dan bahkan diluar dugaan banyak orang saat Ma’ruf 

Amin memaparkan semua dalam debat tersebut, karena pada debat 

sebelumnya Ma’ruf Amin dianggap tidak terlalu berkontribusi dan lebih 

dominan Jokowi dalam menjawab maupun menjelaskan semua saat debat 

sebelumnya. 

B. Skrip 

 Selanjutnya mengenai struktur skrip pada pemberitaan Kiai Maruf 

Sangat Mengejutkan, Sandiaga Jadi Telihat Kuno pada tanggal 17 Maret 
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2019 yang diposting oleh media Seword.com meliputi 5W + 1H (what, who, 

when, where, why, dan how). Di dalam sebuah berita unsur tersebut harus 

ada dikarenakan salah satu tujuan berita yaitu bersifat informatif atau 

memberikan informasi tentang suatu peristiwa. Unsur 5W + 1H pada berita 

ini lebih menekankan pada dua unsur/aspek yaitu unsur siapa (who) dan 

unsur bagaimana (how). Unsur siapa (who) menjelaskan tentang siapa yang 

terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Ma’ruf Amin dan Sandiaga. Dan 

unsur bagimana (how) Menjelaskan program dan kebijakan yang akan 

dilakukan Ma’ruf Amin jika terpilih nanti 

 Analisis skrip pemberitaan media Seword.com yang mencakup 5W 

+ 1H pada pemberitaan ini lebih menekankan pada dua aspek yaitu siapa 

(who) dan bagaimana (How). Unsur siapa (who) menjelaskan tentang siapa 

yang terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Ma’ruf Amin dan Sandiaga. 

Seword.com dalam pemberitaan ini menjelaskan tokoh yang terlibat dalam 

pemberitaan tersebut yaitu Ma’ruf Amin dan Sandiaga karena pada debat 

ketiga hanya menghadirkan kedua Cawapres untuk saling bertarung dalam 

acara debat yang mengusung tema Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan 

, Sosial dan Budaya. Dalam pemberitaan ini saat debat cawpres yang ketiga 

Ma’ruf Amin dianggap mengejutkan banyak pihak karena dia mampu 

menjelaskan semua program serta kebijakan dalam tema debat dan 

sebaliknya, Sandiaga dianggap tetap begitu, sebut nama orang yang entah 

ada atau tidak, kemudian jualan oke oce. Tak ada kebaruan, tak ada solusi. 

C. Tematik 

 Selanjutnya yaitu struktur tematik yang diamati dalam pemberitaan 

ini yaitu tentang koherensi. Koherensi berkaitan dengan suatu rangakaian 

fakta maupun gagasan yang teratur serta tersusun secara logis dalam sebuah 

wacana. Koherensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koherensi 

perbandingan. Koherensi ini berfokus pada membandingkan bagian yang 

satu dengan bagian yang lain didalam sebuah wacana. Kutipan paragraf 

sebagai berikut. 

Ma’ruf Amin begitu tenang, begitu jelas, dan sangat-sangat tepat, 

terukur dan mudah dipahami. Tidak ada pertanyaan yang tak mampu 

dijawab dengan baik, pemilihan katanya pun begitu variatif. 
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Sementara sebaliknya, Sandiaga tetap begitu, sebut nama orang 

yang entah ada atau tidak, kemudian jualan oke oce. Tak ada 

kebaruan, tak ada solusi (Seword.com, 17 Maret 2019). 

 
 Analisis tematik dalalm pemberitaan hari ini debat kedua Capres 

pada tanggal 18 Februari 2019 pada media Seword.com menggunakan 

koherensi perbandingan. Pemberitaan tersebut secara langsung 

mengungkapkan perbandingan cara penyampaian Ma’ruf Amin dan 

Sandiaga saat debat ketiga Cawapres. Jika Ma’ruf Amin  begitu fasih 

menjelaskan KIP Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Pra Kerja, 

sedangkan Sandiaga dengan percaya dirinya mengeluarkan KTP, untuk 

menggantikan kartu-kartu sakti yang ditawarkan oleh Jokowi Amin. 

 

D. Retoris 

 Struktur retoris dari wacana berita yaitu menggambarkan tentang 

pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti 

yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Dalam stuktur retoris terkait 

pemberitaan pada tangaal 18 Februari 2019 pada media Seword.com. 

Penekanan ini ada pada kata mengejutkan. Kutipan sebagai berikut. 

Bagaimana betapa mengejutkan Ma’ruf Amin saat debat ketiga 

Cawapres. di luar ekspektasi saya, dan mungkin di luar perkiraan 

banyak orang. Begitu tenang, begitu jelas, dan sangat-sangat tepat, 

terukur dan mudah dipahami. Tidak ada pertanyaan yang tak mampu 

dijawab dengan baik, pemilihan katanya pun begitu variatif. 

Sementara sebaliknya, Sandiaga tetap begitu, sebut nama orang 

yang entah ada atau tidak, kemudian jualan oke oce. Tak ada 

kebaruan, tak ada solusi. (Seword.com, 18 Februari 2019). 

 Analisis retoris pada pemberitaan ini menitikberatkan penekanan 

pada kata yaitu kata mengejutkan. Kata tersebut merupakan kata yang selalu 

diulang-ulang dalam pemberitaan ini banyak yang terkejut dan bahkan 

diluar dugaan banyak orang saat Ma’ruf Amin memaparkan semua dalam 

debat tersebut, karena pada debat sebelumnya Ma’ruf Amin dianggap tidak 

terlalu berkontribusi dan lebih dominan Jokowi dalam menjawab maupun 

menjelaskan semua saat debat sebelumnya. 
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Analisis Artikel 4 

Judul : Unggulnya Strategi Kampanye Jokowi-Ma’ruf VS Blunder 

Strategi Prabowo-Sandi! 

 Sumber : Facebook Seword.com 

 Tanggal : 24 Maret 2021 

 Penulis : Inisial N 

Jumlah : 6.404 viewers, 442 likes, 76 comments dan 117 shares. 

Gambar 14. Pemberitaan Seword.com yang berjudul "Unggulnya Strategi 

Kampanye Jokowi-Ma’ruf VS Blunder Strategi Prabowo-Sandi!" 

 

Tabel 7 Pemberitaan Seword.com yang berjudul "Unggulnya Strategi 

Kampanye Jokowi-Ma’ruf VS Blunder Strategi Prabowo-Sandi!" 
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Perangkat Framing Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Unggulnya Strategi Kampanye 

Jokowi-Ma’ruf VS Blunder Strategi 

Prabowo-Sandi! 

 Lead  Dalam konteks Pilpres 2019, 

tergantung bagaimana strategi 

kampanyenya. Ada pihak yang 

mengungkapkan keunggulan strategi 

kampanye Jokowi dan kelemahan 

(blunder) strategi kampanye Prabowo. 

Pertama, yang mengungkap 

blundernya Prabowo – Sandiaga. 

Yakni seorang guru besar UI, 

Hasbullah Thabrany. Hasbullah 

mengkritisi gaya Sandiaga yang kerap 

mengekspoitasi kasus individu. 

Skrip Who Hasbullah Thabrany dan Sandiaga 

 How Bagaimana keunggulan strategi 

kampanye Jokowi dan kelemahan 

(blunder) strategi kampanye Prabowo. 

Tematik Hubungan 

antar kalimat 

Hasbullah mengkritisi gaya Sandiaga 

yang kerap mengekspoitasi kasus 

individu. Menurutnya, seorang 

pemimpin harus bisa melihat masalah 

secara holistik dan komprehensif. 

Dalam sejumlah agenda politiknya, 

Sandi kerap mengangkat kasus 

individu warga. Namun kasus itu 

diangkat hanya demi menunjang 

kepentingan politik Sandi, seperti di 

dalam debat capres dan cawapres. 
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Menurut Hasbullah, apa yang 

dilakukan Sandi tidak akademis. Sebab 

secara akademis sebuah kasus harus 

diuji dengan kasus pembanding untuk 

ditarik kesimpulan. 

Retoris Kata Penekanan oleh Seword.com terlihat 

pada kata blunder 

 

 

 Pemberitaan media Seword.com pada tanggal 24 Maret 2019 merupakan 

pemberitaan tentang Hasbullah Thabrany mengkritisi gaya Sandiaga yang kerap 

mengekspoitasi kasus individu. Pemberitaan ini telah dilihat 6.404 viewers, 442 

likes, 76 comments dan 117 shares. Pemberitaan ini menginformasikan tentang 

gaya Sandiaga yang kerap mengekspoitasi kasus individu. Topik utama pada 

pemberitaan ini yaitu bagaimana keunggulan strategi kampanye Jokowi dan 

kelemahan (blunder) strategi kampanye Prabowo. 

A. Sintaksis 

 Struktur sintaksis pada pemberitaan media Seword.com pada 

tanggal 24 Maret 2019 skema berita yang diamati yaitu headline dan lead. 

Headline adalah judul berita yaitu “Unggulnya Strategi Kampanye Jokowi-

Ma’ruf VS Blunder Strategi Prabowo-Sandi!”. Lead terletak pada paragraf 

pertama yaitu paragraf pembuka yang berisi ringkasan berita yang ingin 

disampaikan. Lead pada berita ini menjelaskan dalam konteks Pilpres 2019, 

tergantung bagaimana strategi kampanyenya. Ada pihak yang 

mengungkapkan keunggulan strategi kampanye Jokowi dan kelemahan 

(blunder) strategi kampanye Prabowo. Pertama, yang mengungkap 

blundernya Prabowo – Sandiaga. Yakni seorang guru besar UI, Hasbullah 

Thabrany. Hasbullah mengkritisi gaya Sandiaga yang kerap mengekspoitasi 

kasus individu.  

 Analisis sintaksis berita di media Seword.com dengan headline 

“Unggulnya Strategi Kampanye Jokowi-Ma’ruf VS Blunder Strategi 
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Prabowo-Sandi!”. Headline tersebut menjelaskan bagimana unggulnya 

strategi kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Mereka sering ke mana-

mana,Makin ke sini makin sering berkampanye secara terbuka menemui 

kelompok massa. Hasanuddin Ali mengungkap fungsi penting kampanye 

terbuka. Pertama, semakin menyolidkan pemilih yang sudah menentukan 

pilihan dan kedua, mengukur militansi pemilih. Dan Hasbullah Thabrany 

menjelaskan blundernya strategi kampanye Prabowo-Sandiaga yaitu, 

seorang pemimpin harus bisa melihat masalah secara holistik dan 

komprehensif. Dalam sejumlah agenda politiknya, Sandi kerap mengangkat 

kasus individu warga. Namun kasus itu diangkat hanya demi menunjang 

kepentingan politik Sandi, seperti di dalam debat capres dan cawapres. 

Menurut Hasbullah, apa yang dilakukan Sandi tidak akademis. Sebab secara 

akademis sebuah kasus harus diuji dengan kasus pembanding untuk ditarik 

kesimpulan. Tanpa sampel pembanding, sebuah kasus sulit dijadikan 

sebagai kesimpulan. Jika cara seperti yang dilakukan Sandi dipakai, maka 

bukannya akan mengatasi masalah melainkan akan menimbulkan masalah 

baru 

 Lead pemberitaan media Seword.com pada tanggal 24 Maret 2019 

menjelaskan Dalam konteks Pilpres 2019, tergantung bagaimana strategi 

kampanyenya. Ada pihak yang mengungkapkan keunggulan strategi 

kampanye Jokowi dan kelemahan (blunder) strategi kampanye Prabowo. 

Pertama, yang mengungkap blundernya Prabowo – Sandiaga. Yakni 

seorang guru besar UI, Hasbullah Thabrany. Hasbullah mengkritisi gaya 

Sandiaga yang kerap mengekspoitasi kasus individu. 

 

B. Skrip 

 Selanjutnya mengenai struktur skrip pada pemberitaan keunggulan 

strategi kampanye Jokowi dan kelemahan (blunder) strategi kampanye 

Prabowo. pada tanggal 24 Maret 2019 yang diposting oleh media 

Seword.com meliputi 5W + 1H (what, who, when, where, why, dan how). 

Di dalam sebuah berita unsur tersebut harus ada dikarenakan salah satu 

tujuan berita yaitu bersifat informatif atau memberikan informasi tentang 



 
 

 
 

61 
 

Ivan Samora Felixius Limbong, 2022 

FRAMING MEDIA DALAM KAMPANYE POLITIK JOKOWI-MA’RUF AMIN 

PADA PILPRES 2019 DI MEDIA SEWORD.COM 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

 

suatu peristiwa. Unsur 5W + 1H pada berita ini lebih menekankan pada dua 

unsur/aspek yaitu unsur siapa (who) dan unsur bagaimana (how). Unsur 

siapa (who) menjelaskan tentang siapa yang terlibat dalam berita tersebut 

yaitu disini Hasbullah Thabrany dan Sandiaga. Dan unsur bagimana (how) 

Menjelaskan Bagaimana keunggulan strategi kampanye Jokowi dan 

kelemahan (blunder) strategi kampanye Prabowo. 

 Analisis skrip pemberitaan media Seword.com yang mencakup 5W 

+ 1H pada pemberitaan ini lebih menekankan pada dua aspek yaitu siapa 

(who) dan bagaimana (How). Unsur siapa (who) menjelaskan tentang siapa 

yang terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Hasbullah Thabrany dan 

Sandiaga Seword.com dalam pemberitaan ini menjelaskan tokoh yang 

terlibat dalam pemberitaan tersebut yaitu Hasbullah Thabrany dan 

Sandiaga. Dalam pemberitaan ini Hasbullah Thabrany mengkritisi gaya 

Sandiaga yang kerap mengekspoitasi kasus individu. Menurutnya, seorang 

pemimpin harus bisa melihat masalah secara holistik dan komprehensif. 

Dalam sejumlah agenda politiknya, Sandi kerap mengangkat kasus individu 

warga. Namun kasus itu diangkat hanya demi menunjang kepentingan 

politik Sandi, seperti di dalam debat capres dan cawapres. Menurut 

Hasbullah, apa yang dilakukan Sandi tidak akademis. Sebab secara 

akademis sebuah kasus harus diuji dengan kasus pembanding untuk ditarik 

kesimpulan. Tanpa sampel pembanding, sebuah kasus sulit dijadikan 

sebagai kesimpulan. Jika cara seperti yang dilakukan Sandi dipakai, maka 

bukannya akan mengatasi masalah melainkan akan menimbulkan masalah 

baru. 

C. Tematik 

 Selanjutnya yaitu struktur tematik yang diamati dalam pemberitaan 

ini yaitu tentang koherensi. Koherensi berkaitan dengan suatu rangakaian 

fakta maupun gagasan yang teratur serta tersusun secara logis dalam sebuah 

wacana. Koherensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koherensi 

perbandingan. Koherensi ini berfokus pada membandingkan bagian yang 

satu dengan bagian yang lain didalam sebuah wacana. Kutipan paragraf 

sebagai berikut. 
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Kubu Prabowo-Sandiaga Uno lebih sering memainkan gimmick dan 

eksploitasi terhadap kasus personalseperti Sandiaga sering 

menyebut nama Bu Lia, Bik Narti, Bu Lis, Nelayan Najib, dan 

lainnya. Ketimbang memberikan paparan program secara detil dan 

jelas. Ini lah unggulnya strategi kampanye Jokowi – Ma’ruf. Mereka 

sering ke mana-mana. Makin ke sini makin sering berkampanye 

secara terbuka menemui kelompok massa. Pertama, semakin 

menyolidkan pemilih yang sudah menentukan pilihan dan kedua, 

mengukur militansi pemilih. (Seword.com, 24 Maret 2019). 

 
 Analisis tematik dalalm pemberitaan hari ini debat kedua Capres 

pada tanggal 24 Februari 2019 pada media Seword.com menggunakan 

koherensi perbandingan. Pemberitaan tersebut membandingkan keunggulan 

strategi kampanye Jokowi dan kelemahan (blunder) strategi kampanye 

Prabowo seperti Jokowi-Ma’ruf Amin sering ke mana-mana. Makin ke sini 

makin sering berkampanye secara terbuka menemui kelompok massa. 

Pertama, semakin menyolidkan pemilih yang sudah menentukan pilihan dan 

kedua, mengukur militansi pemilih. Sedangkan Kubu Prabowo-Sandiaga 

Uno lebih sering memainkan gimmick dan eksploitasi terhadap kasus 

personalseperti Sandiaga sering menyebut nama Bu Lia, Bik Narti, Bu Lis, 

Nelayan Najib, dan lainnya. Ketimbang memberikan paparan program 

secara detil dan jelas. 

 

D. Retoris 

 Struktur retoris dari wacana berita yaitu menggambarkan tentang 

pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti 

yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Dalam stuktur retoris terkait 

pemberitaan pada tangaal 24 Februari 2019 pada media Seword.com. 

Penekanan ini ada pada kata blunder. Kutipan sebagai berikut. 

Ada pihak yang mengungkapkan keunggulan strategi kampanye 

Jokowi dan kelemahan (blunder) strategi kampanye Prabowo. 

Pertama, yang mengungkap blundernya Prabowo – Sandiaga. Yakni 

seorang guru besar UI, Hasbullah Thabrany. Hasbullah mengkritisi 

gaya Sandiaga yang kerap mengekspoitasi kasus individu. 

(Seword.com, 18 Februari 2019). 

 Analisis retoris pada pemberitaan ini menitikberatkan penekanan 

pada kata yaitu kata blunder. Kata tersebut merupakan kata yang selalu 
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diulang-ulang dalam pemberitaan ini dan Hasbullah menjelaskan 

blundernya strategi kampanye Prabowo-Sandiaga dan mengkritisi gaya 

Sandiaga yang kerap mengekspoitasi kasus individu. Menurutnya, seorang 

pemimpin harus bisa melihat masalah secara holistik dan komprehensif. 

Dalam sejumlah agenda politiknya, Sandi kerap mengangkat kasus individu 

warga. Namun kasus itu diangkat hanya demi menunjang kepentingan 

politik Sandi, seperti di dalam debat capres dan cawapres. Menurut 

Hasbullah, apa yang dilakukan Sandi tidak akademis. Sebab secara 

akademis sebuah kasus harus diuji dengan kasus pembanding untuk ditarik 

kesimpulan. Tanpa sampel pembanding, sebuah kasus sulit dijadikan 

sebagai kesimpulan. Jika cara seperti yang dilakukan Sandi dipakai, maka 

bukannya akan mengatasi masalah melainkan akan menimbulkan masalah 

baru. 

Analisis Artikel 5 

Judul : Debat 4 Capres: Jokowi Sukses Jadulkan dan Emosikan 

Prabowo 

Sumber : Facebook Seword.com 

 Tanggal : 30 Maret 2021 

 Penulis : Inisial AL 

Jumlah : 18.748 viewers, 1.6 ribu likes, 273 comments dan 362 shares. 

Gambar 15. Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Debat 4 

Capres: Jokowi Sukses Jadulkan dan Emosikan Prabowo" 
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Tabel 8 Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Debat 4 Capres: Jokowi 

Sukses Jadulkan dan Emosikan Prabowo" 

Perangkat Framing Unit  

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Debat 4 Capres: Jokowi Sukses Jadulkan 

dan Emosikan Prabowo 

 Lead Prabowo membuat dirinya tampil lebih 

garang, lebih haus akan pujian. Prabowo 

yang semula under estimate Jokowi, 

ternyata berbalik membuat Prabowo 

terlihat jadul. Dalam soal ideologi 

pemerintahan, pertahanan dan hubungan 

internasional, kejadulan Prabowo 

terlihat.  

Skrip What Apa yang membuat Prabowo terlihat 

jadul saat debat keempat Pilpres 2019  

 Who Jokowi dan Prabowo 

Tematik Hubungan 

antar Kalimat 

Jokowi saat merespon serangan Prabowo 

tetap terlihat sabar, santai, dan tidak 

punya beban. Ketika ada serangan 

bertubi-tubi dari Prabowo, Jokowi terus 

santai, rendah hati dan mampu 

menjawab secara taktis setiap serangan 

Prabowo. Kesimpulannya pada debat ke-

4 kali ini, Jokowi sukses jadulkan dan 

emosikan Prabowo. Jika Prabowo 

terlihat sombong, tinggi hati, grasa-

grusu, dan emosional, Jokowi 

sebaliknya. Jokowi terlihat sebagai 

seorang pemimpin yang rendah hati, 

tidak grasa-grusu, penuh detail dan tidak 

emosional. 
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Retoris Kata Penekanan oleh Seword.com terlihat 

pada kata kejadulan Prabowo 

 Pemberitaan media Seword.com pada tanggal 30 Maret 2019 merupakan 

pemberitaan tentang Debat 4 Capres: Jokowi Sukses Jadulkan dan Emosikan 

Prabowo. Pemberitaan ini telah 18.748 viewers, 1.6 ribu likes, 273 comments dan 

362 shares.. Pemberitaan ini menginformasikan tentang gaya Prabowo yang 

membuat dirinya tampil lebih garang, lebih haus akan pujian. Prabowo yang semula 

under estimate Jokowi, ternyata berbalik membuat Prabowo terlihat jadul. Dalam 

soal ideologi pemerintahan, pertahanan dan hubungan internasional, kejadulan 

Prabowo terlihat.  

1. Sintaksis 

 Struktur sintaksis pada pemberitaan media Seword.com pada 

tanggal 30 Maret 2019 skema berita yang diamati yaitu headline dan lead. 

Headline adalah judul berita yaitu “Debat 4 Capres: Jokowi Sukses 

Jadulkan dan Emosikan Prabowo”. Lead terletak pada paragraf pertama 

yaitu paragraf pembuka yang berisi ringkasan berita yang ingin 

disampaikan. Lead pada berita ini menjelaskan tentang gaya Prabowo yang 

membuat dirinya tampil lebih garang, lebih haus akan pujian. Prabowo yang 

semula under estimate Jokowi, ternyata berbalik membuat Prabowo terlihat 

jadul. Dalam soal ideologi pemerintahan, pertahanan dan hubungan 

internasional, kejadulan Prabowo terlihat.  

 Analisis sintaksis berita di media Seword.com dengan headline 

“Debat 4 Capres: Jokowi Sukses Jadulkan dan Emosikan Prabowo”. 

Headline tersebut menjelaskan bagimana Jokowi sukses jadulkan dan 

emosikan Prabowo saat debat 4 Capres tersebut. Hal itu terlihat dari tema 

yang diangkat tentang ideologi pemerintahan, pertahanan dan hubungan 

internasional, kejadulan Prabowo terlihat. Sedangkan Jokowi sukses 

emosikan Prabowo terlihat dalam setiap pemaparan terbawa emosi. Ia 

menuduh TNI salah melaporkan soal pertahanan dan keamanan negara 

kepada Presiden. Bahkan Prabowo mengatakan bahwa ia lebih TNI 

daripada TNI. Bahkan ketika ada yang tertawa ketika ia mengatakan 

Indonesia saat ini sangat lemah, Prabowo langsung menegur hadirin agar 
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jangan tertawa. Bahkan Prabowo berulang kali merendahkan diplomat dan 

wartawan asing yang menurutnya hanya mengejek Indonesia. 

 Lead pemberitaan media Seword.com pada tanggal 30 Maret 2019 

menjelaskan tentang gaya Prabowo yang membuat dirinya tampil lebih 

garang, lebih haus akan pujian. Prabowo yang semula under estimate 

Jokowi, ternyata berbalik membuat Prabowo terlihat jadul. Dalam soal 

ideologi pemerintahan, pertahanan dan hubungan internasional, kejadulan 

Prabowo terlihat.  Pada tema yang diangkat saat debat keempat Capres, 

kedua Capres diberi kesempatan untuk dapat menjelaskan visi, misi dan 

program apa saja yang akan dijalankan yang sesuai dengan tema tersebut. 

Dalam hal ini Prabowo dianggap terlalu jadul dalam menjelaskan berbagai 

tema yang ada pada debat keempat Capres. Seperti Pertama, soal ideologi 

Pancasila. Prabowo mengatakan bahwa cara mengamalkan Pancasila tanpa 

indokrtinasi adalah melalui pengajaran di sekolah-sekolah. Menurut Jokowi 

di era zaman now, pengamalan Pancasila harus dilakukan langsung oleh 

para pemimpin terutama para pemimpin politik. Para pemimpim politik 

harus memberi tahu langsung dan mempraktekkan langsung kepada anak-

anak bagaimana bertoleransi, hormat-menghormati. Para pemimpin tidak 

boleh saling menjelek-jelekan, ikut memprovokasi, menyebar hoax. Lalu di 

sosial media, Pancasila harus diajarkan secara visual, secara kekinian. 

 

2. Skrip 

 Selanjutnya mengenai struktur skrip pada pemberitaan Debat 4 

Capres: Jokowi Sukses Jadulkan dan Emosikan Prabowo. pada tanggal 30 

Maret 2019 yang diposting oleh media Seword.com meliputi 5W + 1H 

(what, who, when, where, why, dan how). Di dalam sebuah berita unsur 

tersebut harus ada dikarenakan salah satu tujuan berita yaitu bersifat 

informatif atau memberikan informasi tentang suatu peristiwa. Unsur 5W + 

1H pada berita ini lebih menekankan pada dua unsur/aspek yaitu unsur siapa 

(who) dan unsur apa (what). Unsur siapa (who) menjelaskan tentang siapa 

yang terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Jokowi dan Prabowo. Dan 
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unsur apa (what) Menjelaskan Apa yang membuat Prabowo terlihat jadul 

saat debat keempat Pilpres 2019. 

 Analisis skrip pemberitaan media Seword.com yang mencakup 5W 

+ 1H pada pemberitaan ini lebih menekankan pada dua aspek yaitu yaitu 

unsur siapa (who) dan unsur apa (what). Unsur siapa (who) menjelaskan 

tentang siapa yang terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Jokowi dan 

Prabowo. Seword.com dalam pemberitaan ini menjelaskan tokoh yang 

terlibat dalam pemberitaan tersebut yaitu Jokowi dan Prabowo. Dalam 

pemberitaan ini hanya dua tokoh saja yang terlibat di media Seword.com 

karena isi berita ini mengenai debat keempat Capres. Tentu Capres yang ada 

dalam debat ini Jokowi dan Prabowo, mereka berdua diberi kesempatan 

untuk menjelaskan visi, misi dan prgoram mereka jika terpilih nanti sesuai 

tema yang ada dalam debat keempat Capres. 

 Unsur apa (what) menjelaskan apa yang membuat Prabowo terlihat 

jadul saat debat keempat Pilpres 2019. Dalam pemberitaan Seword.com 

memberitakan soal ideologi pemerintahan, pertahanan dan hubungan 

internasional, kejadulan Prabowo terlihat. Pertama, soal ideologi Pancasila. 

Prabowo mengatakan bahwa cara mengamalkan Pancasila tanpa 

indokrtinasi adalah melalui pengajaran di sekolah-sekolah. Padahal di era 

mertuanya Soeharto cara itulah pengajaran di sekolah lewat pelajaran PMP 

dan penataran P-4. Pengajaran Pancasila di sekolah dan penataran p-4 di 

desa-desa adalah salah satu cara indoktrinasi. Kedua, soal pelayanan 

pemerintahan digital. Prabowo gagap soal era digital, soal industry 4.0. 

Prabowo tak paham soal kecepatan pelayanan, soal sistem, soal transaksi 

elektronik. Prabowo yang tak paham soal era digital, curiga bahwa 

kekayaan negara akan dibawa ke luar negeri dengan mudah. Prabowo yang 

tak paham online-online, rela kembali ke zaman bahelo demi melindungi 

kekayaan negara. Untuk menutupi kegagapannya, Prabowo terus 

mengangkat soal korupsi, soal kebocoran dan soal uang negara yang tidak 

tinggal di dalam negeri.  

3. Tematik 
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 Selanjutnya yaitu struktur tematik yang diamati dalam pemberitaan 

ini yaitu tentang koherensi. Koherensi berkaitan dengan suatu rangakaian 

fakta maupun gagasan yang teratur serta tersusun secara logis dalam sebuah 

wacana. Koherensi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu koherensi 

perbandingan. Koherensi ini berfokus pada membandingkan bagian yang 

satu dengan bagian yang lain didalam sebuah wacana. Kutipan paragraf 

sebagai berikut. 

Jokowi saat merespon serangan Prabowo tetap terlihat sabar, santai, 

dan tidak punya beban. Ketika ada serangan bertubi-tubi dari 

Prabowo, Jokowi terus santai, rendah hati dan mampu menjawab 

secara taktis setiap serangan Prabowo. Kesimpulannya pada debat 

ke-4 kali ini, Jokowi sukses jadulkan dan emosikan Prabowo. Jika 

Prabowo terlihat sombong, tinggi hati, grasa-grusu, dan emosional, 

Jokowi sebaliknya. Jokowi terlihat sebagai seorang pemimpin yang 

rendah hati, tidak grasa-grusu, penuh detail dan tidak emosional. 

(Seword.com, 30 Maret 2019). 

 
 Analisis tematik dalalm pemberitaan hari ini debat kedua Capres 

pada tanggal 30 Maret 2019 pada media Seword.com menggunakan 

koherensi perbandingan. Pemberitaan tersebut membandingkan respon dan 

sikap Jokowi dan Prabowo saat merespon pertanyaan dari lawannya. Jika 

Jokowi saat merespon serangan Prabowo tetap terlihat sabar, santai, dan 

tidak punya beban. Ketika ada serangan bertubi-tubi dari Prabowo, Jokowi 

terus santai, rendah hati dan mampu menjawab secara taktis setiap serangan 

Prabowo. Sedangkan Prabowo terlihat sombong, tinggi hati, grasa-grusu, 

dan emosional, 

 

4. Retoris 

 Struktur retoris dari wacana berita yaitu menggambarkan tentang 

pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti 

yang ingin ditonjolkan oleh wartawan. Dalam stuktur retoris terkait 

pemberitaan pada tangaal 30 Maret 2019 pada media Seword.com. 

Penekanan ini ada pada kata kejadulan Prabowo. Kutipan sebagai berikut. 

Prabowo membuat dirinya tampil lebih garang, lebih haus akan 

pujian. Prabowo yang semula under estimate Jokowi, ternyata 

berbalik membuat Prabowo terlihat jadul. Dalam soal ideologi 
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pemerintahan, pertahanan dan hubungan internasional, kejadulan 

Prabowo terlihat. . (Seword.com, 30 Maret 2019). 

 Analisis retoris pada pemberitaan ini menitikberatkan penekanan 

pada kata yaitu kata kejadulan Prabowo. Kata tersebut merupakan kata yang 

selalu diulang-ulang dalam pemberitaan ini, dalam pemberitaan 

Seword.com memberitakan soal ideologi pemerintahan, pertahanan dan 

hubungan internasional, kejadulan Prabowo terlihat. Dari penjelasan 

Prabowo mengenai tema pada debat keempat Capres yaitu ideologi 

pemerintahan, pertahanan dan hubungan internasional terlihat bahwa 

dianggap Jadul dan tidak dapat menyesuaikan dengan era pada jamann 

sekarang. Seperti Prabowo yang tak paham soal era digital, curiga bahwa 

kekayaan negara akan dibawa ke luar negeri dengan mudah. Prabowo yang 

tak paham online-online, rela kembali ke zaman bahelo demi melindungi 

kekayaan negara. Untuk menutupi kegagapannya, Prabowo terus 

mengangkat soal korupsi, soal kebocoran dan soal uang negara yang tidak 

tinggal di dalam negeri. Suara Prabowo soal akan menghilangkan korupsi, 

menumpas korupsi, menutup kebocoran sangat menggelegar. Namun 

caranya tidak diberitahu kepada masyarakat. Berbeda dengan Jokowi. 

Jokowi secara nyata membeberkan di hadapan Prabowo bagaimana 

menghilangkan korupsi, yakni lewat sistem online, transparan dan 

menghilangkan hambatan yang bertele-tele. Ketika sitem menjadi budaya, 

maka korupsi akan pelan-pelan hilang. 

Analisis Artikel 6 

Judul : Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf Di GBK Hari ini, Benar-

Benar AKBAR!! 

Sumber : Facebook Seword.com 

 Tanggal : 13 April 2021 

 Penulis : Inisial E 

Jumlah : 14.469 viewers, 13 ribu likes, 1.1 ribu comments dan 2.3 ribu shares 
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Gambar 16. Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Kampanye Akbar 

Jokowi-Ma'ruf Di GBK Hari Ini, Benar-Benar AKBAR!!" 

 

 

Tabel 9 Pemberitaan Seword.com yang Berjudul "Kampanye Akbar Jokowi-

Ma'ruf Di GBK Hari Ini, Benar-Benar AKBAR!!" 

Perangkat Framing Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf Di 

GBK Hari Ini, Benar-Benar AKBAR!! 

 Lead Jokowi memilih hari terakhir 

kampanye sebagai kampanye puncak, 

kampanye akbar, dari kampanye-

kampanye yang telah dilakukan selama 

ini. Jokowi akan menggelar kampanye 

akbar di GBK. Kampanye ini akan 

dkemas dengan konser musik bertajuk 

“Konser Musik Bersatu”, yang konon 



 
 

 
 

71 
 

Ivan Samora Felixius Limbong, 2022 

FRAMING MEDIA DALAM KAMPANYE POLITIK JOKOWI-MA’RUF AMIN 

PADA PILPRES 2019 DI MEDIA SEWORD.COM 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Ilmu Politik  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id] 

 

akan melibatkan 500 pelaku seni. TKN 

memprediksi kampanye puncak 

tanggal 13 April 2019 akan diikuti oleh 

massa yang jumlahnya lebih besar 

dibanding kampanye Prabowo di GBK 

pada tanggal 7 April 2019. 

Skrip Who Jokowi dan Ma’ruf Amin 

 Where Di GBK pada tanggal 13 April 2019 

Tematik Hubungan 

Antar Kalimat 

Kampanye puncak 13 April 2019 

adalah pertaruhan terakhir bagi Jokowi. 

Jokowi bisa mendapatkan dampak 

positif yang sangat besar, namun juga 

bisa menerima dampak negatif. Resiko 

sebanding dengan keuntungan. Begitu 

rumusnya. Jika kampanye puncak 13 

April 2019 sukses, akan berpengaruh 

besar terhadap suara Jokowi Pilpres 

2019. Jokowi bisa menang mudah. 

Namun jika kampanye puncak 13 April 

2019 tidak berjalan sukses, tak 

mustahil jika akan mengurangi suara 

Jokowi. Saya akan menjelaskan resiko 

dan keuntungan dari konser 13 April 

2019. 

Retoris Gambar Penekanan oleh Seword.com terdapat 

pada gambar suasana kampanye akbar 

Jokowi-Ma’ruf pada tanggal 13 April 

2019 

 

 Pemberitaan media Seword.com pada tanggal 13 April 2019 merupakan 

pemberitaan tentang Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf Di GBK Hari Ini, Benar-

Benar AKBAR!!. Pemberitaan ini telah 14.469 viewers, 13 ribu likes, 1.1 ribu 

comments dan 2.3 ribu. Pemberitaan ini menginformasikan tentang Jokowi memilih 

hari terakhir kampanye sebagai kampanye puncak, kampanye akbar, dari 

kampanye-kampanye yang telah dilakukan selama ini. Jokowi akan menggelar 

kampanye akbar di GBK. Kampanye ini akan dkemas dengan konser musik 

bertajuk “Konser Musik Bersatu”, yang konon akan melibatkan 500 pelaku seni. 

TKN memprediksi kampanye puncak tanggal 13 April 2019 akan diikuti oleh massa 

yang jumlahnya lebih besar dibanding kampanye Prabowo di GBK pada tanggal 7 

April 2019. 
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1. Sintaksis 

 Struktur sintaksis pada pemberitaan media Seword.com pada 

tanggal 13 April 2019 skema berita yang diamati yaitu headline dan lead. 

Headline adalah judul berita yaitu “Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf Di 

GBK Hari Ini, Benar-Benar AKBAR!!.”. Lead terletak pada paragraf 

pertama yaitu paragraf pembuka yang berisi ringkasan berita yang ingin 

disampaikan. Lead pada berita ini menjelaskan Jokowi memilih hari 

terakhir kampanye sebagai kampanye puncak, kampanye akbar, dari 

kampanye-kampanye yang telah dilakukan selama ini. Jokowi akan 

menggelar kampanye akbar di GBK. Kampanye ini akan dikemas dengan 

konser musik bertajuk “Konser Musik Bersatu”, yang akan melibatkan 500 

pelaku seni. TKN memprediksi kampanye puncak tanggal 13 April 2019 

akan diikuti oleh massa yang jumlahnya lebih besar dibanding kampanye 

Prabowo di GBK pada tanggal 7 April 2019. 

 Analisis sintaksis berita di media Seword.com dengan headline 

“Kampanye Akbar Jokowi-Ma'ruf Di GBK Hari Ini, Benar-Benar 

AKBAR!!”. Headline tersebut menjelaskan tentang Jokowi-Ma’ruf 

memilih kampanye hari terakhir menjadi puncak dari kampanye mereka 

yang di sebut Kampanye Akbar. Kampanye ini jelas bertujuan untuk 

menyaingi kampanye Prabowo-Sandi saat di GBK juga pada tanggal 7 April 

2019. 

 Lead pemberitaan media Seword.com pada tanggal 13 April 2019 

menjelaskan tentang Jokowi memilih hari terakhir kampanye sebagai 

kampanye puncak, kampanye akbar, dari kampanye-kampanye yang telah 

dilakukan selama ini. Jokowi akan menggelar kampanye akbar di GBK. 

Kampanye ini akan dikemas dengan konser musik bertajuk “Konser Musik 

Bersatu”, yang konon akan melibatkan 500 pelaku seni. TKN memprediksi 

kampanye puncak tanggal 13 April 2019 akan diikuti oleh massa yang 

jumlahnya lebih besar dibanding kampanye Prabowo di GBK pada tanggal 

7 April 2019. Dalam paragraf pertama ini dijelaskan bagaimana Jokowi-

Ma’ruf memilih kampanye terakhir mereka di GBK pada tanggal 13 April 

2019 yang akan menjadi puncaknya kampanya-kampanye yang telah 
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dilakukan selama ini. Sekitar 500 pelaku seni mulai dari artis ibu kota 

hingga seniman turut hadir dalam meraimakan kampanye yang bertajuk 

“Konser Musik Bersatu”. 

2. Skrip 

 Selanjutnya mengenai struktur skrip pada pemberitaan Kampanye 

Akbar Jokowi-Ma'ruf Di GBK Hari Ini, Benar-Benar AKBAR!!. pada 

tanggal 13 April 2019 yang diposting oleh media Seword.com meliputi 5W 

+ 1H (what, who, when, where, why, dan how). Di dalam sebuah berita unsur 

tersebut harus ada dikarenakan salah satu tujuan berita yaitu bersifat 

informatif atau memberikan informasi tentang suatu peristiwa. Unsur 5W + 

1H pada berita ini lebih menekankan pada dua unsur/aspek yaitu unsur siapa 

(who) dan unsur dimana (where). Unsur siapa (who) menjelaskan tentang 

siapa yang terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Jokowi dan Ma’ruf 

Amin. Dan unsur dimana (where) Menjelaskan dimana tempat 

selenggaranya kampanye akbar yaitu di GBK pada tanggal 13 April 2019. 

 Analisis skrip pemberitaan media Seword.com yang mencakup 5W 

+ 1H pada pemberitaan ini lebih menekankan pada dua aspek yaitu yaitu 

unsur siapa (who) dan unsur apa (what). Unsur siapa (who) menjelaskan 

tentang siapa yang terlibat dalam berita tersebut yaitu disini Jokowi dan 

Ma’ruf Amin. Seword.com dalam pemberitaan ini menjelaskan tokoh yang 

terlibat dalam pemberitaan tersebut yaitu Jokowi dan Ma’ruf Amin. Dalam 

pemberitaan ini hanya dua tokoh saja yang terlibat di media Seword.com 

karena isi berita ini kampanye terakhir mereka yang disebut menjadi 

kampanye akbar karena puncaknya kampanye-kampanye mereka 

sebelumnya. 

 Unsur dimana (where) menjelaskan apa yang membuat Prabowo 

terlihat jadul saat debat keempat Pilpres 2019. Dalam pemberitaan 

Seword.com memberitakan dimana tempat selenggaranya kampanye akbar 

yaitu di GBK pada tanggal 13 April 2019  

3. Tematik 

 Selanjutnya mengenai struktur tematik yang diamati dalam 

pemberitaan ini adalah tentang koherensi. Koherensi berkaitan dengan suatu 
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rangkaian fakta dan gagasan yang teratur serta tersusun secara logis di 

dalam sebuah wacana. Koherensi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah koherensi sebab-akibat. Koherensi sebab-akibat terlihat pada seluruh 

paragraf pemberitaan ini. Kutipan sebagai berikut.. 

Kampanye puncak 13 April 2019 adalah pertaruhan terakhir bagi 

Jokowi. Jokowi bisa mendapatkan dampak positif yang sangat besar, 

namun juga bisa menerima dampak negatif. Resiko sebanding 

dengan keuntungan. Begitu rumusnya. Jika kampanye puncak 13 

April 2019 sukses, akan berpengaruh besar terhadap suara Jokowi 

Pilpres 2019. Jokowi bisa menang mudah. Namun jika kampanye 

puncak 13 April 2019 tidak berjalan sukses, tak mustahil jika akan 

mengurangi suara Jokowi. Saya akan menjelaskan resiko dan 

keuntungan dari konser 13 April 2019. (Seword.com, 13 April 

2019). 

 
 Analisis tematik dalalm pemberitaan hari ini debat kedua Capres 

pada tanggal 13 April 2019 pada media Seword.com menggunakan 

koherensi sebab-akibat. Dalam kutipan tersebut menjelaskan sebab dan 

akibat berlansungnya kampanye puncak 13 April 2019, jika dapat 

berdampak positif dalam kampanye akbar tersebut dengan dapat 

berpengaruh besar terhadap suara Jokowi pada Pilpres 2019 karena sukses 

atau tidaknya berlangsungnya acara tergantung bagaimana peran semua 

yang terlibat dalam kampanye akbar tersebut bisa menjalankan dengan 

lancar. Namun jika menerima dampak negarif karena tidak berjalan dengan 

sukses kampanye akbar tersebut, bukan tidak mustahil jika akan 

mengurangi suara Jokowi dan jelas akan menimbulkan resiko yang 

mengakibarkan kekalahan dalam pertarungan Pilpres 2019 

 

4. Retoris 

 Selanjutnya struktur retoris yang terkait pemberitaan Kampanye 

Akbar Jokowi-Ma'ruf Di GBK Hari Ini, Benar-Benar AKBAR!! di media 

Seword.com pada tanggal 13 April 2019, penekanan berita ini ada pada 

gambar yang ditampilkan. Penekanan yang dilakukan oleh Seword.com 

pada gambar suasana yang terjadi saat pergelaran kampanye akbar Jokowi-

Ma’ruf Amin pada 13 April 2019. Gambar sebagai berikut. 
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Gambar 17. Foto Suasana Pergelaran Kampanye Akbar Pada Tanggal 13 

April 2019" 

 

 Analisis retoris pada pemberitaan ini menitikberatkan penekanan 

pada  gambar. Gambar yang ditampilkan oleh Media Seword.com dalam 

pemberitaan ini yaitu suasana yang terejadi pada pergelaran kampanye 

akbar yang bertajuk “Kampanye Musik Bersatu” yang diselenggarakan 

apda tanggal 13 April 2019. Gambar tersebut memperlihatkan antusisas 

masyarakat dalam menyaksikan dan mengikuti kampanye akbar Jokowi-

Ma’ruf Amin. Seword.com memperlihatkan pengambilan gambar pada 

pemberitaan  ini dengan mengambil gamabr dari jarak jauh agar terlihat 

begitu banyaknya masyarakat yang menghadiri kampanye akbar Jokowi. 

Gambar tersebut memepertegas pemberitaan tentang kampanye Jokowi-

Ma’ruf Amin tidak akan lebih ramai dengan kampanye Prabowo-Sandi yang 

digelar pada tanggal 9 April 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


