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ABSTRAK 

Kurnia Arfina Adyanti.“Framing Berita Online Pemilihan Wali Kota Makassar 

pada Harian Fajar” (dibimbing oleh Nurhakki dan Suhartina).  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara pembingkaian berita 

Pemilihan Wali Kota Makassar di Harian Fajar dengan menggunakan model 

Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan analisis framing, model Zhongdang Pan dan Gerald 

M.Kosicki. Pengumpulan data yang digunakan ialah pengamatan, dokumenter, dan 

studi kepustakaan. 

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan: penulisan teks-teks berita 

Pemilihan Wali Kota Makassar di Harian Fajar Makassar menunjukkan bahwa cara 

wartawan membingkai berita dengan menggunakan model Zhongdang Pan dan 

Gerald M.Kosicki tersusun dengan baik. Dimulai dari penulisan lead yang di 

dalamnya sudah mencakup isi berita secara keseluruhan sehingga pembaca bisa 

mengerti maksud dari berita tersebut dengan mudah. Secara umum cara wartawan 

mengisahkan fakta dengan memperhatikan unsur 5W+H semua unsur tersebut sudah 

lengkap mulai dari lead sampai tubuh berita, tetapi ada satu berita yang memiliki 

kekurangan yakni tidak mencantumkan dimana peristiwa tersebut terjadi.  

Penggunaan bahasa jurnalistik pada berita Wali Kota Makassar di media 

online Harian Fajar. Bahasa jurnalistik yang baik terdiri dari bahasa yang sangat 

singkat, padat, sederhana, lancar, lugas dan menarik. Keenaam kriteria tersebut sudah 

terpenuhi pada penyajian berita Pemilihan Wali Kota Makassar ini, karena dalam 

berita tersebut peneliti melihat bahwa bahasa yang digunakan tidak bertele-tele 

langsung pada pokok pembahasan sehingga masyarakat bisa langsung menerima 

berita dengan baik.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia saat ini 

memang berkembang dengan pesat, terutama pada bidang elektronik. Kegiatan 

jurnalisme saat ini pun bukan saja dilakukan melalui media cetak, tetapi dengan 

media elektronik, media online. Dari beragam jenis media yang ada, media online 

adalah yang paling sering digunakan oleh masyarakat modern saat ini. Hingga saat 

ini, media online sangat disukai dan menjadi pilihan bagi sebagian orang untuk 

memenuhi kebutuhan informasi mereka, setiap saat waktu. 

  Bila dibandingkan dengan media lain, media online memiliki banyak 

keunggulan, media online dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Selain itu media 

online dapat dibaca berulang kali sebanyak yang diinginkan oleh pembaca mengulang 

berita tersebut. Selain itu media online sangat praktis dan selalu update. Bahkan dari 

segi waktu setiap informasi lebih cepat diperoleh dan dikonsumsi dan dari segi harga 

sangat murah.
1
 

Media berbasis online juga memiliki ciri di mana memuat berita yang ringkas 

karena alasan kecepatan akses. Sehingga berita-berita yang disiarkan bersifat real 

time dan informasi-informasi lainnya dapat langsung disebarluaskan saat kejadian 

sedang berlangsung. Dengan ciri tersebut terkadang jurnalis media online sering 

melupakan kenetralan atau keberimbangan berita karena harus segera memposting 

berita tersebut.
2
 Oleh karena itu, dalam menerima maupun menyampaikan kebenaran 

berita, ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-Hujurat 49 : Ayat 6 

                                                         

       
1
 Nurkinan, “Dampak Media Online Terhadap Perkembangan Media Konvensional”, Jurnal 

Politikum Indonesiana. Vol 2, No 2, h. 30. 

       
2
Christiany Juditha, “Framing Berita Polemik Lurah Lenteng Agung Pada Media Online”, Jurnal 

Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan. Vol. 15 No.2. h. 95.  
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Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 

ا َ ا الَِّذْينَ  يُّه ا ي ٰۤ نُْوٰۤ م  ُكمَْ اِنَْ ا  آء  ِن ب ا َ   ِسقَ  ف ا ج  ا ب 
ه ا   ق ْوًما تُِصْيبُْوا ا نَْ ف ت ب يَّنُْوٰۤ ِج  ى ف تُْصبُِحْوا ل ةَ  ب  ل  ا ع  ْلتُمَْ م  ِدِميْنَ  ف ع   ن 

Terjemahan: 

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu 

membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan 

suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali 

perbuatanmu itu."
3
 

 Media online Fajar adalah salah satu media online terbesar di Sulawesi 

Selatan. Dalam memenuhi persaingan di era digital, fajar memiliki cara tersendiri 

yakni dengan memanfaatkan citizen journalis. Grup facebook fajar merupakan salah 

satu media para citizen journalis menyampaikan berita. Setiap anggota dari grup 

tersebut memiliki kesempatan terbuka dan kapan saja untuk memberikan sumbangsih 

berita dan informasi untuk setidaknya dimuat di fajar online. Berita dari anggota 

yang dimuat di media online besoknya juga diterbitkan di media cetaknya. Secara 

tidak langsung, Fajar telah membangun image yang baik sebagai media yang dekat 

dengan pembaca dan memperlihatkan keinginan pembaca. 

 Media online fajar juga memiliki banyak peminat yang dibuktikan dengan 

tingginya pengungjung rata-rata sebesesar 1.500 orang perharinya. Satu catatan dari 

media online bahwa pemanfaatan media berbasis teknologi telah mampu menjadi 

sarana komunikasi yang paling mudah dan praktis. Oleh karena itu, media massa 

perlu lebih jeli dalam menyikapi keberadaan media online untuk tetap eksistensinya 

di mata publik.
4
 

 Arena pertarungan politik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh 

masyarakat kota Makassar, pemilihan ini akan menentukan siapa yang akan 
                                                         

       
3
Via Al-Qur‟an Indonesia  

       
4
 Syahrina Mutmainnah, Strategi Penyajian Berita Pada Portal Fajar Online.com, h. 3-8. 
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memimpin kota Makassar selama 4 tahun kedepan. Pada tahun 2020 ini ada 4 

pasangan yang sudah resmi mendaftar sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. 

Pasangan calon no. urut 1 Mohammad Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdy, 

pasangan calon no. urut 2 Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando, pasangan 

no. urut 3 Syamsu Rizal dan Fadli Ananda, pasangan no. urut 4 Irman Yasin Limpo 

dan Andi M Zunnun Nurdin Halid.
5
 

Independen dan objektif, merupakan dua hal yang menjadi kiblat setiap 

jurnalis di seluruh dunia, seorang jurnalis selalu menyatakan dirinya telah bertindak 

objektif, seimbang dan tidak berpihak pada kepentingan apapun kecuali keprihatinan 

atas hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran. Meskipun demikian, kenyataannya 

masyarakat sering disuguhkan berita yang beraneka ragam dari sebuah peristiwa yang 

sama. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media tertentu mewartakan dengan 

menonjolkan sisi atau aspek tertentu, sedangkan media lainnya meminimalis, 

memelintir bahkan menutupi sisi atau aspek tersebut dan sebagainya. Dengan 

membandingkan beberapa pemberitaan di media termasuk media online, kita akan 

menemukan kesimpulan yang serta bahwa media apapun tidak lepas dari bias-bias 

baik yang berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan agama. 

Tidak ada satupun media yang memiliki sikap independen dan objektif yang absolut.
6
 

 Seperti halnya dengan media online Fajar yang selama masa kampanye, 

bahkan pada saat bukan masa kampanye sering memberitakan pasangan calon wali 

kota Makassar dan wakil wali kota Makassar nomor urut 2, Munafri Arifuddin-

Rahman Bando (Appi-Rahman). Ini membuktikan bahwa wartawan media online 

Fajar tidak independen dan objektif dalam memberitakan suatu informasi kepada 

masyarakat. 

 

                                                         

       
5
Fajar.co.id. 

       
6
 Christiany Juditha, “Framing Berita Polemik Lurah Lenteng Agung Pada Media Online”, Jurnal 

Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan. Vol. 15 No.2. h. 95.   
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 Pasal 283 

Undang-Undang pemilu No 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa : 

1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri 

serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa Kampanye. 

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, 

imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam 

lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
7
 

Pasal 2 

Undang-undang Tentang Pers menjelaskan bahwa : 

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang 

berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.  

Pasal 3 

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 

hiburan, dan kntrol sosial. 

2. Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi 

sebagai lembaga ekonomi. 

Komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalam usaha 

mempengaruhi khalayak terhadap sebuah berita yang diterimanya. Pengaruh ini yang 

dapat melandasi framing pemberitaan yang ditampilkan sebuah media. Pemberitaan 

yang dimuat dalam media massa akhirnya digunakan untuk memasukkan ideologi, 

pemikiran, faham dan kepentingan yang diinginkan oleh pemilik media massa.
8
 

                                                         

       
7
 Kesbangpol.palangkaraya.go.id 

       
8
 Nur Hidayat, Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca 

Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019, (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau : Riau, 2019), h. 2. 
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Komunikasi politik, media massa menjadi penggerak utama dalam usaha 

mempengaruhi khalayak terhadap sebuah berita yang diterimanya. Pengaruh ini yang 

dapat melandasi framing pemberitaan yang ditampilkan sebuah media. Pemberitaan 

yang dimuat dalam media massa akhirnya digunakan untuk memasukkan ideologi, 

pemikiran, faham dan kepentingan yang diinginkan oleh pemilik media massa.
9
 

 
Framing berhubungan dengan proses produksi berita kerangka kerja dan 

rutinitas organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai? Kenapa peristiwa 

dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu? Tidak bingkai yang lain, 

bukan semata-mata disebabkan oleh struktur wartawan, melainkan juga rutinitas kerja 

dan institusi media secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pemknaan 

peristiwa.
10

 

Sehingga kita membutuhkan paradigma alternatif yang lebih kritis untuk 

saling melihat realitas lain dibalik wacana media massa. Salah satunya adalah analisis 

framing. Analisis farming termasuk  ke dalam  paradigma kontruksionis. Paradigma 

ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang 

dihasilkannya.
11 

Pada dasarnya, dalam setiap pemberitaan, sebuah media memiliki frame 

tertentu. Untuk mengetahui bagaimana framing berita online Harian Fajar terkait 

berita politik, maka dalam penelitian ini membahas mengenai framing pemilihan 

Wali Kota Makassar pada berita online Harian Fajar. Analisis framing adalah 

analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan 

membingkai berita. Proses itu umumnya dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu 

                                                         

       
9
 Nur Hidayat, Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.com Pasca 

Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019, (Skripsi Sarjana : Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau : Riau, 2019), h. 2. 

       
10

 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), (Yogyakarta : PT Lkis 

Pelangi Aksara, 2002), h. 115. 

       
11

 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), h. 15. 
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untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa lewat bantuan kata, 

aksentuasi, gambar dan perangkat lainnya.
12

 

Dalam penelitian tentang berita politik, analisis framing dapat digunakan 

untuk meihat siapa mengendalikan siapa dalam suatu struktur kekuasaan, pihak mana 

yang diuntungkan dan dirugikan, siapa si penindas dan tertindas, tindakan politik 

mana yang konstitusional dan inkunstitusional, kebijakan publik mana yang harus 

didukung dan tidak boleh didukung, dan sebagainya. Media massa Indonesia sangat 

kaya dengan wacana, yang kalau digali dengan analisis ini, akan melukiskan 

bagaimana perubahan kontalasi kekuasaan antara berbagai komponen atau bangsa, 

masyarakat, atau komunitas.
13

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diatas mendapatkan sebuah masalah yaitu 

sebagai berikut :  

Bagaimana framing berita online pemilihan Wali Kota Makassar pada 

Harian Fajar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui framing berita online 

pemilihan Wali Kota Makassar pada Harian Fajar 

D. Kegunaan Peneletian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain : 

1. Kegunaan secara akademis, memperluas kajian untuk 

mengembangkan dan penulisan berita sehingga menambah 

pengetahuan tentang teori-teori komunikasi pada umumnya dan 

penulisan berita pada khususnya. 

                                                         

       
12

 Eriyanto, Analisis Framing Konstruksi, ideology, dan Politik Media, h. xxi. 

       
13

Eriyanto,  Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media, h. xv. 
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2. Kegunaan secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

pencerahan bagi media dalam menjaga objektifitas pemberitaan dan 

posisi netral dalam menyampaikan sebuah berita, khususnya berita 

yang berkaitan dengan politik, serta memberikan gambaran bagaimana 

sebuah media melakukan pembingkaian berita terhadap suatu 

peristiwa. 

3. Kegunaan sosial, untuk menunjukkan kepada msyarakat tentang 

kontruksi realitas sosial yang dilakukan oleh media massa, agar 

masyarakat tidak begitu saja mengomsumsi berita, tetapi juga 

memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih berita, serta 

memberikan penilaian kritis terhadap berita yang disampaikan oleh 

media. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Kepustakaan 

Framing didefiniskan Eriyanto sebagai proses membuat suatu pesan 

lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga 

khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Menurut Zhondang Pan dan 

Kosicki, ada dua persepsi dari framing yang saling berkaitan, yaitu pertama, 

dalam konsepsi psikologi. Framing dalam konsepsi ini lebih menekankan 

pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Framing 

yang berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang 

mengolah sejumlah informasi dan ditujukan dalam skema tertentu.
14

 

Framing disini dapat dilihat sebagai penempatan informasi dalam 

suatu konteks yang unik/khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu 

isu dengan penempatan yang lebih menonjol dalam kognisi seseorang. 

Elemen-elemen yang diseleksi dari suatu isu/peristiwa tersebut menjadi lebih 

penting dalam mempengaruhi pertimbangan dalam membuat keputusan yang 

realitas.
15

  

Kedua, konsep sosiologi. Kalau dari pandangan psikologi lebih 

melihat pada proses internal seseorang, bagaimana individu secara kognitif 

menafsirkan suatu peristiwa dalam cara pandang tertentu, maka pandangan 

dari sosiologi lebih melihat bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Frame 

disini dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti 

dirinya dan realitas diluar dirinya. Frame disini berfungsi membuat suatu 

                                                         

       
14

 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), h. 293. 

       
15

 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), h. 294. 
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realitas menjadi teridentifikasi, dipahami dan dapat dimengerti karena sudah 

dilabel dengan label tertentu.
16

 

Konsepsi psikologi dan sosiologi tersebut digabung dalam satu model 

sehingga dapat dilihat bagaimana suatu berita diproduksi dan peristiwa 

dikonstruksi oleh wartawan. Wartawan bukanlah agen tunggal yang 

menafsirkan peristiwa, sebab paling tidak ada tiga pihak yang saling 

berhubungan yaitu wartawan, sumber dan khalayak. Setiap pihak menafsirkan 

dan mengkonstruksi realitas, dengan penafsiran sendiri dan berusaha agar 

penafsirannya yang paling dominan dan menonjol. 

B. Tinjauan Penelitian Relevan 

1. Penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini, media online 

detik.com berupaya tidak membuat atau mendukung dalam memberitakan 

salah satu satu paslon 01, maupun 02 untuk isi pemberitaannya, dan  

detik.com juga membingkai berita tersebut dalam bentuk pemberitaan yang 

objektivitas dan menyelesaikan permasalahan berita mengemasnya dalam 

bentuk fakta dari narasumber dalam pemberitaan tersebut. Skripsi ini disusun 

oleh Nur Hidayat, Mahasiswa dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019 ddengan judul 

“Analisis Framing Independensi Pemberitaan Media Online Detik.com 

Pasca Pemungutan Suara Pemilihan Presiden 17 April 2019” penelitian ini 

dapat diketahui persamaan yakni sama-sama membahas mengenai politik, dan 

perbedaan penilitian ini yakni membahas pemilihan presiden Republik 

Indonesia dan memakai model framing Robert N Entman sedangkan dalam 

penelitian penulis memakai model Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki dan 

peneliti membahas mengenai pemilihan Wali Kota Makassar. 

 

                                                         

       
16

Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), h. 294. 
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2. Peneliti terdahulu lainnya yaitu, framing opini simpatisan adalah kategori 

berita yang paling menonjol, tetapi Tribunnews.com secara proporsional 

menyuarakan opini simpatisan baik dari kubu Bur-Nojeng sebagai petahana 

maupun rivalnya SK-HD. Framing peristiwa kampanye pilkada Takalar 

dalam berita  Tribunnews.com adalah orasi politik para kandidat dan kegiatan 

tim pemenangan kandidat atau para relawan untuk mensosialisasikan pesan 

politik para kandidat, yang dikonstruksi melalui berita. Dalam hal ini 

Tribunnews.com menyajikan narasi kelompok kepentingan dalam berita 

bertema kampanye politik. Skripsi ini disusun oleh Rohadi Malik Mahasiswa 

Dapertemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Hasanuddin pada tahun 2016 dengan judul “Konstruksi Realitas 

Pemilkada Di Media Online (Analisis Framing Berita Tribun Online 

Tentang Pemilukada Kabupaten Takalar)” Dari penelitian tersebut, dapat 

diketahui persamaannya, yakni sama-sama membahas mengenai politik dan 

sama-sama memakai model framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki, 

perbedaan penelitian ini yakni membahas mengenai konstruksi realitas 

pemilukada di Takalar dan Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan 

bahwa Tribunnews.com mengangkat dua tema dominan tentang  Pilkada 

Kabupaten Takalar antara lain mengenai opini simpatisan dan kandidat dan 

kampanye politik dalam  momentum Pilkada Kabupaten Takalar sedangkan 

penilitian ini hanya membahas satu permasalahan tentang Wali Kota Makssar 

di media online Harian Fajar.  

3. Kajian terdahulu lainnya yaitu, mengenai hasil analisis pembingkaian terlihat 

bahwa pengaruh pemilik media memberikan dampak pada keberpihakan 

pemberitaan oleh media. Hal ini menunjukan bahwa netralitas dan objektivitas 

media dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media. Framing yang dilakukan 

media indonesia.com terhadap berita mundurnya Surya Paloh dari Partai Golkar 

sangat berpihak pada kepentingan pemilik media, sementara framing yang 

dilakukan vivanews.com masih menunjukan usaha media untuk melakukan 
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pendekatan pada objektivitas pemberitaan. Skripsi ini disusun oleh Gema 

Mawardi Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Kekhususan Komunikasi Massa 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dengan judul. 

“Pembingkaian Berita Media Online (Analisis Framing Berita Mundurnya 

Surya Paloh dari Partai Golkar di media indonesia.com dan vivanews.com 

Tanggal 7 September 2011)”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui 

persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai politik dan perbedaan 

penelitian ini memiliki objek yang berbeda dan media online yang berbeda 

C. Tinjauan Teoretis 

1. Teori Pembingkaian (Framing Teori) 

Analisis framing adalah salah satu metode analisis media, seperti 

halnya analisis isi dan semiotika. Analisis framing digunakan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang dan 

perpektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana 

yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita 

tersebut.
17

 

Pada dasarnya, framing merupakan metode penyajian realitas dimana 

kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total melainkan 

dibelokkan secara halus, dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-

aspek tertentu, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi 

tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya.
18

 

Penelitian framing yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana 

realitas atau peristiwa dikonstruksi oleh media. Lebih spesifiknya, bagaimana 

media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu. Sehingga yang 

menjadi titik perhatian bukan apakah media memberitakan negatif atau 

                                                         

       
17

 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta : PT Kencana, 2006), h.225. 
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 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikas, h.225. 
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positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.
19

 

Metode seperti ini tentu saja berusaha mengerti, menafsirkan makna dari suatu 

teks dengan jalan menguraikan bagaimana media membingkai isu. Peristiwa 

yang sama bias dibingkai secara berbeda oleh media.
20

 

Analisis framing digunakan untuk mengkaji pembingkaian realitas 

(peristiwa, individu, kelompok, dan lainnya) yang dilakukan oleh media 

massa.
21

Pembingkaian tersebut merupakan proses konstruksi dengan cara dan 

makna tertentu. Akibatnya, hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, 

lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pepikiran 

khalayk. Dalam praktek, analisis framing banyak banyak digunakan untuk 

melihat frame surat kabar, sehingga dapat dilihat bahwa masing-masing surat 

kabar sebenarnya memiliki kebijakan politis tersendiri.
22

 

Penelitian ini menggunakan  model framing Zhondang Pan dan 

Kosicki. Zhondang Pan dan Kosicki melalui tulisan mereka “framing Analysis 

: An Approach to News Discourse” mengoprasionalisasikan empat dimensi 

struktural teks berita sebagai perangkat framing : sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris. Keempat dimensi struktural membentuk semacam tema yang 

mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu keherensi 

global. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai pusat organisasi ide.
23

 

Menurut pendekatan Zhondang Pan dan Kosicki, perangkat framing 

dapat dibagi ke dalam empat struktur besar yaitu: 

                                                         

       
19

 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), (Yogyakarta : PT Lkis 

Pelangi Aksara, 2002), h. 7. 

       
20

 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), h.10. 

       
21

 Rachmat Kriyantoro, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006). 

       
22

 Rachmat Kriyantoro, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006). 

       
23

 Alex Sobur, Analisis Teks  Media : Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, 

dan Analisis Framing, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 175. 
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Tabel 2.1 

Skema Framing 

 

 

Struktur 

 

 

 

Perangkat framing 

 

Unit yang diamati 

 

Sintaksis: 

Cara wartawan 

menyusun berita 

 

 

1. Skema berita 

 

Headline, lead, 

latar informasi, 

kutipan sumber, 

pernyataan, 

penutup 

 

 

Skrip: 

Cara wartawan 

mengisahkan 

fakta 

 

2. Kelengkapan berita 

 

5 W + 1 H 

 

Tematik: 

Cara wartawan 

dalam menulis 

fakta 

 

1. Detail 

2. Koherensi 

3. Bentuk kalimat 

4. Kata ganti 

 

 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antar kalimat 

 

 

Retoris: 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

 

 

1. Leksikon 

2. Grafis 

3. Metafora  

 

Kata idiom, 

gambar/foto, grafik 

 

Sumber : Empat struktur besar perangkat framing Model Zhondang 

Pan dan Kosicki.
24

  

1) Strukur Sintaksis, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa (pernyataan, opini, kutipan  pengamatan atas 

peristiwa) kedalam bentuk susunan umum berita. 

2) Struktur Skip, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengisahkan atau meceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Struktur 
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 Eriyanto, Analisis Framing (Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media), h. 256. 
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ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai 

oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita. 

3) Struktur Tematik, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

mengumpulkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proporsisi, kalimat 

atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Struktur ini melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan dalam bentuk 

yang lebih kecil. 

4) Struktur Retoris, yang berhubungan dengan bagaimana wartawan 

menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini akan melihat 

bagaimana wartawan memakai pilihan kata, idiom, grafik dan gambar 

yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga 

menekankan arti tertentu kepada pembaca. 

Keempat struktur tersebut merupakan suatu rangkaian yang dapat 

menunjukan framing dari suatu media. Kecenderungan atau kecondongan 

wartawan dalam memahami suatu peristiwa dapat diamati dari keempat 

struktur tersebut. Dengan kata lain, ia dapat diamati dan bagaimana wartawan 

menyusun peristiwa ke dalam bentuk umum berita, cara wartawan 

mengisahkan peristiwa, kalimat yang dipakai, dan pilihan kata atau idiom 

yang dipilih. 

2. Framing Dalam Paradigma Islam 

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi mengantarkan alat 

komunikasi massa atau yang disebut mass media dapat menjalankan 

fungsinya secara baik. Tetapi dalam menjalankan fungsinya terdapat juga 

pelanggaran nilai-nilai yang ada. Dalam islam, tentunya nilai-nilai yang 

dimaksud berdasarkan pada nilai-nilai agama. 

Media massa dalam menyampaikan informasi haruslah berdasarkan 

kebenaran sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Untuk mencapai kebenaran, 

orang-orang media massa (wartawan) haruslah telah pasti secara akurat 

kebenarannya dalam mendapatkan informasi. Lebih dari itu, mereka harus 
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pula mempertanggung jawabkan apa yang di informasikan. Meskipun pekerja 

pers (wartawan mempunyai kebebasan, namun dia tidak dapat melepaskan 

dirinya dari aspek tanggung jawab). Dalam UU pers No.40/1999 Bab 1 pasal 

1 tentang pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta 

penjelasannya, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional 

dalam melaksanakan tugas Jurnalistik. Ada delapan atribut profesional 

wartawan, diantaranya : 

a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber 

b. Menghormati privasi 

c. Tidak menyuap 

d. Menghasilkan berita yang actual dan jelas sumbernya 

e. Rekayasa penyiaran dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, 

suara, dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan 

ditampilkan secara berimbang. 

f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian 

gambar, foto, suara. 

g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan 

wartawan lain sebagai karya sendiri. 

h. Menggunakan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk 

peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. 

Watawan dituntut profesional semata-mata bukan hanya karena 

idealisme yang ada pada profesi tersebut, tetapi keprofesionalan itu 

mempengaruhi media yang mempunyai efek cukup besar terhadap public. 

Etika media mencakup lebih dari pada sekedar keadilan, etika media 

melindungi dan melestarikan kebebasan itu sendiri. Sehingga inti dari standar 

komunikasi adalah menyebarkan kebenaran.
25
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Untuk media massa hal ini berarti menyajikan suatu gambaran dunia 

yang utuh dan akurat kepada masyarakat. Al-qur‟an membahas setiap masalah 

dalam aspek kehidupan. Kepercayaan pada sumber merupakan prasyarat 

dalam jurnalistik. Dalam Al-quran juga ditegaskan, kalau ada persoalan 

memerlukan jawaban yang benar, maka bertanyalah kepada ahlinya. Allah 

mengingatkan dalam Q.S. An-Nahl/16:43: 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 
Terjemahan: 

"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang 

kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.."
26

 

 Hal itu berarti jika wartawan menginginkan suatu informasi maka 

hendaklah memikirkan terlebih dahulu siapa yang akan dijadikan sumbernya 

dengan mempertimbangkan disiplin ilmunya dan kapasitasnya sebagai sumber 

informasi. Cara itu secara imflisit terlihat pada Q.S Al-Hujarat/49: 

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

 
Terjemahan: 

"Dan ketahuilah olehmu bahwa dikalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia 

menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu akan 

mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan 
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dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci 

kepada kekafiran, kepasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang 

yang mengikuti jalan lurus."
27

 

 Dalam praktek jurnalistik, masih ada wartawan yang menanyakan 

persoalan kepada orang yang kurang memahami masalahnya. Akibat dari cara 

seperti itu, pembaca atau pemirsa tidak mendapatkan informasi komprehensif 

dan bahkan ada yang salah. 

 Melakukan krtirik yang bersifat membangun (konstruksi) tersebut, 

maka wartawan tidak bisa dinilai sebagai pembeber aib orang lain, karena 

dibalik penulisan tersebut terselip niat dan motivasi mulia demi kebaikan 

masyarakat banyak. Bahkan pekerjaan tersebut dapat digolongkan kepada 

suatu pekerjaan yang patut dipuji. 

3.  Definisi Media Online 

 Media Online merupakan saluran komunikasi yang terjadi secara 

online di situs web atau (website) internet. Semua jenis kanal (channel) 

komunikasi yang ada di internet atau hanya bisa diakses dengan koneksi 

internet disebut media online. Istilah media online menggabungkan dua kata 

yaitu media dan online. Dalam KBBI, media adalah alat atau sarana 

komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Sedangkan 

online disebut daring, karenanya media online disebut juga media daring. 

Daring yakni terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya. 

Dengan demikian secara bahasa media online atau media daring adalah media 

dalam jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
28

 

 Menurut beberapa ahli tentang definisi media online yaitu sebagai 

berikut: 
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a. Business Dictionary :  

Media online adalah media digital yang mencangkup foto, video, dan 

musik yang didistribusikan melalui internet.  

b. Ashadi Seregar :  

Media online adalah penyebutan umum kepada media berbasis 

telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Media online ini 

termasuk website, radio online,pers online, e-commerce.  

c. Lorie Ackerman :  

 Media online adalah bentuk penerbitan online yang digunakan untuk 

menyampaikan ide. Secara umum, media online menggunakan komputer 

dalam penulisan, pengeditan, pencetakan, atau proses pengiriman 

publikasi.
29

 

4. Konsep Berita  

 Menurut Frank Luthor Mott paling sedikit ada delapan konsep berita 

yang meminta perhatian kita, adalah sebagai berkut : 

a) Berita sebagai laporan tercepat (news as timely report) 

 Berita adalah laporan tercepat yang disiarkan surat kabar, 

radio, televisi atau media online internet mengenai opini atau fakta 

yang menarik perhatian dan dianggap penting oleh sebagian besar 

khalayak pembaca, pendengar atau pemirsa. Kecepatan dalam 

mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah berita, menjadi 

karakter dasar reporter dan editor. 

b) Berita sebagai rekaman (news as record)  

 Rekaman peristiwa dalam pengertian “dokumentasi” dapat 

disajikan dalam berita dengan menyisipkan rekaman suara narasumber 

dan peristiwa, atau penyiaran proses peristiwa detik demi detik secara 
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utuh melalui reportase dan siaran langsung sebagai rekaman gambaran 

peristiwa. 

c) Berita sebagai fakta objektif (news as objektif fact) 

 Berita adalah laporan tentang fakta secara apa adanya, dan 

bukan laporan tentang fakta yang seharusnya. Sebagai fakta, berita 

adalah rekonstruksi peristiwa melalui prosedur jurnalistik yang sangat 

ketak dan terukur. 

d) Berita sebagi interpretasi (news as interpretation) 

 Seperti ditegaskan William Pinkerton dalam Nieman Reports, 

untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting, editorial 

atau tajuk rencana dapat menggambarkan kejadian tersebut dengan 

latar belakang sejarah (filling in bacground), yaitu 

menghubungkannya dengan sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. 

e) Berita sebagai sensasi (news as sensasion) 

 Tahap paling awal dalam penerimaan informasi adalah sensasi. 

Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, yang tidak 

memerlukan pengurangan verbal, simbol, atau konseptual dan 

terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indra. 

f) Berita sebagai minat insane (news as human interest) 

 Terlalu banyak berita yang disajikan media massa merobek-

robek pikiran, perasaan, dan alam kejiwaan kita. Pemboman, 

pembunuhan, penyiksaan, kekejaman, tsunami. Semua itu amat sangat 

memukul hati nurani kita.  

g) Berita sebagai ramalan (news as prediction) 

 Berita sesungguhnya tidak sekadar melaporkan perbuatan atau 

keadaan yang kasat mata. Berita sekaligus juga mengisyaratkan 

dampak dari perbuatam atau keadaan itu. Berita sanggup memberikan 

interprestasi, prediket, dan konklusi. 

h) Berita sebagai gambar (news as picture) 
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 Dalam dunia jurnalistik dikenal aksioma: suatu gambar seribu 

kata (one ficture one thousand word). Jadi, betapa dahsyatnya efek 

sebuah gambar dibandingkan dengan kata-kata.
30

 

5. Kategori Berita  

   Kategori berita terdiri atas: 

a) Hard news, adalah kisah berita yang menyangkut hal-hal penting 

yang langsung terkait dengan kehidupan pembaca, pendengar atau 

pemirsa. Kisah biasanya adalah hal-hal dianggap penting dan 

karena itu segera dilaporkan oleh koran, radio, televise dari 

semenjak terjadinya peristiwa. 

b) Feature news, adalah kisah peristiwa atau situasi yang 

menimbulkan kegemparan atau imaji-imaji (pencitraan), 

peristiwanya bisa jadi bukan termasuk yang teramat penting harus 

diketahui masyarakat, kemungkinan hal-hal yang telah terjadi 

beberapa waktu yang lalu. 

c) Sport news, adalah berita-berita olahraga bias masuk ke kategori 

hard news atau feture. Selain dari hasil-hasil pertandingan atau 

perlombaan, rangkaian kompetisi musiman, pemberitaan juga 

meliputi bidang lain yang terkait sport seperti tokoh-tokoh 

olahragawan, kehidupan para pemain olahraga yang bertanding. 

d) Social news, adalah kisah kehidupan sosial, seperti sport bisa 

masuk kedalam pemberitaan yang terkait hard atau future news. 

Umumnya, meliputi pemberitaan yang terkait dalam masyarakat 

sehari-hari. 

e) Interpretative, adalah di mana wartawan berupaya untuk 

memperdalam analisis dan melakukan survai terhadap berbagai hal 

yang terkait dengan peristiwa yang hendak dilaporkan. 
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f) Science, dalam kisah berita ini, para wartawan berupaya untuk 

menjelaskan, dalam bahasa berita, kemajuan perkembangan 

keilmuan dan teknologi. 

g) Consumer, adalah di mana para pembantu khalayak yang hendak 

membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat 

kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. 

h) Financial, adalah berita ini fokus perhatiannya pada bidang-bidang 

bisnis, komersial atau investigasi. Para umumnya mencapai 

referensi akademis.
31

 

6. Bangunan Naskah Berita 

 Menurut suhandang, keseluruhan bangunan naskah berita terdiri dari 

tiga unsur, yaitu: 

a) Headline (judul berita), adalah intisari dari berita. Biasanya dibuat 

dalam satu kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan 

pokok peristiwa yang diberitakan. 

b) Lead (teras berita), merupakan laporan singkat yang bersifat 

klimaks dari peristiwa yang dilaporkan. Untuk menjawab 

pertanyaan yang timbul dari hati nurani pembaca, lead harus 

disusun secara cepat yaitu dengan merumuskan pertanyaan sesuai 

dengan kaidah 5W+1H. 

c) Body (kelengkapan berita), merupakan naskah atau suatu berita 

dikemukakan setelah headline atau lead. Pada body ini bisa kita 

jumpai semua keterangan secara rinci dan dapat melengkapi dan 

memperjelas fakta atau data yang disughkan dalam lead. Rincian 

atau keterangan yang dimaksud adalah hal-hal yang belum 
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terungkap pada leadnya. Karena itu bagian body ini juga sering 

disebut “sisa berita”.
32

  

7. Media Online 

 Media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs 

web (website) internet yang merupakan media massa “generasi ketiga” 

setelah media cetak (printed media) seperti koran, tabloid, majalah, dan 

media elektronik (electronic media) seperti radio, televise. Secara teknis 

atau fisik. Media online adalah media berbasis telekomunikasi dan 

multimedia (komputer dan internet ) yang didalamnya termasuk kategori 

portal, website, tv/radio online serta email.
33

 

D. Tinjauan Konseptual 

1. Profil Harian Fajar Makassar 

Harian Fajar Makassar adalah koran terbesar di Makassar Provinsi 

Sulawesi yang dominannya menayangkan atau memuat pemberitaan yang 

bersifat lokal, yang berlokasi di Graha Pena lt. 4, Jl. Urip Sumoharjo No. 20, 

Pampang, Kec. Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (sampai saat 

ini). 

Sejarah berdirinya Harian Fajar yang telah hidup selama 34 tahun ini 

bermula pada tahun 1981 Alwi Hamu bersama Harun Rasyid Djibe dan 

Sinansari Ecip bertekad mendirikan surat kabar, ssehingga terbitlah Harian 

Fajar yang terletak di Jl. Ahmad Yani bangunan toko buku milik belanda 

diubah menjadi kantor redaksi yang sangat sederhana dengan suara mesin 

ketik. Pada saat itu Harian Fajar memiliki tiga orang wartawan, Abun Sanda, 

Aidir Amin Daud, dan Hamid Awaluddin. Serta Harmoko sebagai menteri 

penerangan pada saat itu dan sekaligus juru bicara Presiden Indonesia Suharto 
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yang memegang kekuasaan untuk memberikan izin mendirikan surat kabar 

Harian Fajar Makassar. 

Harian Fajar bergabung dengan Jawa Pos Grup di bawah binaan 

Dahlan Iskan 

pada tahun 1988, yang pada saat itu Dahlan Iskan berjumpa dengan Alwi 

Hamu yang diperantarai Sinansari Ecip dan Eric Samola. Perubahan perbaikan 

dan perkembangan mulai terjadi, hingga para wartawan Harian Fajar 

Makassar diberikan kesempatan untuk melakukan magang di Jawa Pos. 

Kantor Harian Fajar diresmikan di Jl. Racing Centre pada tahun 1991 

dengan mesin dan tampilan edisi warna. Harian Fajar Makassar kemudian 

membangun kantor redaksi baru di Graha Pena Lt. 4 Urip Sumoharjo-

Makassar. 

Empat tahun berturut-turut Harian Fajar Makassar memperoleh 

penghargaan Master Brand Kzategori Newspaper. Master Brand merupakan 

alat komunikasi kepada masyarakat tentang kualitas dan merek yang terbaik, 

sekaligus menjadi reputasi bagi sebuah perusahaan. Pemberian penghargaan 

berdasarkan hasil riset dari 14 kecamatan di Makassar yang dilakukan melalui 

metode survei dengan cara door to door dan face to face. Mereka yang 

memperoleh rata-rata yang terbaik dan ditentukan dari penilaian mutu, 

kualitas, manajemen, dan inovasi perusahaan.
34

 

2. Struktur Organisasi Redaksi Harian Fajar Makassar 

  STRUKTUR REDAKSI 

 Komisaris Utama :  - DR. H. Muhammad Ridwan Arif, S.E., M.AK. 

- H. Faisal Syam 

- H. Suwardi Thair 

 Direktur Utama   : H. M. Agus Salim Alwi Hamu 
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 Direktur   : Arsyad Hakim 

 Direktur Pelaksana dan Pemimpin Redaksi : Rasid Alfarizi 

 Kepala Kantor Jakarta : Andi Safar 

 Koordinator Daerah dan Grup : Hamzah Umar 

 Koordinator Jawa  : Sonny Wakhyono 

 Koordinator Sulsel   : Edy Arsyad 

 Redaktur    :- Amiruddin Aliah (Makassar) 

- Muh Nursyam (Makassar) 

- Adi Muammar Mirsan 

 Reporter    : - Muh. Ishak Agus 

- Muh. Ikbal 

- Endra Mardhani 

- Qyswanty ruslia 

 Editor    : - Edy Arsyad 

- Adi Mirsan 

 Tim Kreatif dan Medsos  : - Dzaki Akbar (Koordinator) 

- Awal Muhar 

- Asri Amir 

- Muh. Yusran  

- Suparman  

 Keuangan dan Administrasi : Hendra Gunawan 

 Information Technology (IT Development) : -Muh. Hamka Y 

      - Muh. Sappe
35
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E. Kerangka Pikir 

 Pada penelitian ini, dibahas tentang bagaimana framing pemilihan 

Wali Kota Makassar pada berita online Harian Fajar. Maka berdasarkan 

kerangka teoritis dapat dilakukan sebagai berikut. Dalam riset media ini, 

model framing yang ingin digunakan dalam membedah teks media untuk 

melihat framing yang ingin dibentuk oleh fajar.co.id ini adalah dengan 

menggunakan perangkat framing yang dikemukakan Zhondang Pan dan 

Kosicki. Framing yang dimaksud dalam penelitian ini yakni bagaimana 

wartawan membingkai sebuah berita atau peristiwa. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori analisis framing model Zhondang Pan dan 

Kosicki.  

 Adapun fokus penelitian ini yaitu berita pemilihan Wali Kota 

Makassar berita ini dianalisis di media online Harian Fajar (fajar.co.id). 

Untuk mengukur berita tentang pemilihan Wali Kota Makassar di media 

online Harian Fajar.co.id dapat diukur dengan indikator-indikator dengan 

pendekatan analisis framing yang dikemukakan Zhondang Pan dan Kosicki. 

Jadi data yang terkumpul disusun, dikumpulkan dan mengorganisasikan 

kemudian dianalisis berdasarkan perangkat Zhondang Pan dan Kosicki.  
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Gambar 2.1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah analisis teks media dengan menggunakan 

model analisis framing. Fokus penelitian ini adalah proses pembingkaian 

berita pemilihan Wali Kota Makassar. Analisis framing memiliki kelebihan 

yakni tidak sekedar melihat fakta lewat teks yang ditampilkan, tetapi dipakai 

untuk membedah cara-cara atau ideologi media dibalik penulisan informasi. 

Framing adalah pendekatan untuk mengungkap bagaimana perspektif yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Di mana 

peneliti berusah menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau 

fenomena yang ada yang menjadi pusat perhatian. Format deskriptif kualitatif 

dianggap tepat digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi 

mendalam.
36

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Analisis isi framing  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dokumen 

sebagai instrument dalam menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi. Analisis dokumen merupakan salah satu instrument pada 

teknik observasi. Karena itulah analisis framing ini berusaha untuk 

menganalisis suatu teks pemberitaan secara komprehensif pada media 

online fajar.co.id pada berita pemilihan Wali Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah analisis framing dengan 

model Zhondang Pan dan Kosicki. Di mana dalam penelitian ini 
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mengoprasionalkan empat struktur teks berita sebagai perangkat 

framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retoris. 

2. Dokumentasi 

Dokumentaasi yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip 

tertulis atau termuat yang bersumber dari media online fajar.co.id 

yang berisikan pemberitaan pemilihan Wali Kota Makassar. 

D. Validasi Data 

Validitas data mempunyai makna data yang telah terkumpul dapat 

menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan peneliti. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan langkah-langkah analisis framing dengan metode 

Zhondang Pan dan Kosicki dalam meneliti ataupun menganalisa suatu berita 

yang diberitakan oleh media fajar.co.id. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensistematiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain.
37

  

Analisis data yang digunakan adalah analisis framing yang secara 

sederhana dapat digambarkan sebagai analisa untuk mengetahui bagaimana 

realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. 

Pembingkaian tentu saja melalui suatu konstruksi. Disini realitas sosial 

dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.  

Analisis framing sebagai suatu metode analisis teks banyak mendapat 

pengaruh teori sosiologis dan psikologis. Dari sosiologis terutama sumbangan 

pemikiran Peter L Beger dan Erving Goffman, sedangkan teori psikologis 
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terutama yang berhubungan dengan skema dan kognisi.
38

 Dalam perspektif 

komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi 

media saat mengkontruksi fakta.
39

  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

framing dengan pendekatan model Zhongdang Pan dan Kosicki. Menurut Pan 

dan Kosicki, framing didefenisikan sebagai proses membuat suatu pesan 

menjadi lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain 

sehingga khalayak tertuju pada pesan tersebut.
40

  

Konsepsi mengenai framing dari Zhondang Pan dan Kosicki tersebut 

menggambarkan secara luas bagaimana peristiwa memaknai dan ditandai oleh 

wartawan. Sintaksis, adalah bagaimana cara wartawan menyusun fakta yang 

diamati melalui headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan 

dan penutup. Skrip, yakni cara wartawan mengisahkan fakta. Analisis 

dilakukan melalui penggambaran 5 W (what, where, when, why, who) + 1 H 

(how). Tematik, yakni cara wartawan menuliskan fakta tersebut. Analisis 

diperhatikan melalui paragraph, proposisi, kalimat, hubungan antar kalimat. 

Dan terakhir melalui konsep Retoris yakni cara wartawan menekankan fakta. 

Melalui kata, idiom, gambar/foto dan grafik pesan ditafsirkan. Keseluruhan 

konsep framing Zhondang Pan dan Kosicki diuraikan secara kualitatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil dan Pembahasan  

Setelah penulis melakukan analisis di media online Harian Fajar, maka 

penulis tertarik mengkaji framing pemilihan wali Kota Makassar pada tahun 

2020 dengan menggunakan pendekatan analisis framing. 

Penulis menemukan beberapa data pemberitaan pemilihan Wali Kota 

Makassar di media online Harian Fajar yakni sebagai berikut : 

1. Deng Ical : Anak lorong asli tak boleh kehilangan harapan, Edisi 04 

Oktober 2020 

2. Masyarakat bara-baraya selatan komitmen coblos Danny-Fatma di 

pilwali 2020, Edisi 04 Oktober 2020 

3. Kampanye dialogis di kampong rama, deng Ical serap aspirasi warga, 

Edisi 09 Oktober 2020 

4. Tak mau menyesal lagi, ini alas an RT dan RW nyatakan pilihan ke Appi-

Rahman, Edisi 10 Oktober 2020 

5. Jika terpilih, Danny Pomanto akan buat kanal jadi menarik, Edisi 16 

Oktober 2020 

6. Kompak Appi bersama dua legislator democrat kampanye di Panakukang 

dan Biringkanayya, Edisi 17 Oktober 2020 

7. Emak-emak Kalumpang satukan suara menangkan Adama, Edisi 17 

Oktober 2020 

8. Aura sebut Danny Pomanto membangun mulai dari lorong karena lorong 

sel sebuah kota, Edisi 18 Oktober 2020 

9. Guru mengaji minta lomba MTQ dihadirkan lagi, Appi akan kami 

wujudkan, Edisi 18 Oktober 2020 
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10. Appi ke Timungan Lompoa, warga curhat soal buruknnya drainase, Edisi 

24 Oktober 2020 

11. Diantara 4 figur wakil, Rahman Bando paling pengalaman dan 

menjanjikan, Edisi 28 Oktober 2020 

12. Polling pasca debat di Makassar infoku, Dilan ungguli 3 paslon lain, 

Edisi 09 Oktober 2020 

13. Polling debat jilid dua pilwakot Makassar, Appi-Rahman ungguli 3 

rivalnya, Edisi 25 November 2020 

14. Tema debat ketiga soal penanganan covid-19, Appi-Rahman punya 

panggung, Edisi 03 Desember 2020 

15. Selain LSI, Quick Count JSI juga unggulkan Danny-Fatma 40,66 persen, 

Edisi 09 Desember 2020 

16. Sah, Danny-Fatma pemenang pilkada Makassar 2020, Edisi 15 Desember 

2020 

17. Sah! Danny-Fatma ditetapkan walikota dan wakil walikota Makassar, 23 

Januari 2021  
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1. Analisis Berita Pertama 

 

Judul  : Deng Ical : Anak Lorong Asli Tak Boleh Kehilangan 

Harapan 

 Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Minggu 04 Oktober 2020 

 Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Calon Wali Kota Makassar 

nomor urut 3, Syamsu Rizal MI, memanfaatkan masa kampanye di Kelurahan 

Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Sabtu, 3 Oktober 2020. Pada 

kesempatan ini, Deng Ical panggilan akrab Syamsu Rizal MI datang 

membawa harapan (hope). 

 

“Kendati kita tinggal di Lorong, tergolong warga miskin, tapi kita tidak boleh 

kehilangan harapan. Karena kerja keras dan doa bisa mengubah nasib,” kata 

mantan penjabat Wali Kota Makassar ini. 

 

Ia lalu mengambil contoh dirinya. Anak dari seorang bapak yang tidak 

dikenal. Tidak punya jabatan yang mentereng. Pernah tinggal di Lorong Jalan 

Kelapa 3. Lalu pindah tinggal ke Minasa Upa. 

 

“Tapi Alhamdulillah, saya pernah jadi anggota DPRD Makassar, pernah jadi 

Wakil Wali Kota Makassar dan sekarang mencalonkan diri sebagai calon 

Wali Kota Makassar. Jadi saya yang anak lorong asli karena tinggal di 

Lorong, ternyata bisa karena menjaga harapan,” ungkapnya. 
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Untuk itu, ia berharap, tidak ada warga Makassar yang kehilangan harapan. 

Meski tergolong miskin, harus tetap kerja keras dan terus berdoa. Apalagi, 

dalam situasi pandemic covid-19 seperti sekarang ini. 

 

“Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan sembakonya terpenuhi, 

pendidikan dan kesehatannya terpenuhi, serta harapan-harapannya ke depan,” 

kata Deng Ical. 

 

Motivasi tertingginya menjadi Wali Kota Makassar juga diungkapkan. Selain 

membuka jalan bagi mereka yang bukan keturunan pejabat, juga karena 

menjadi wali kota itu adalah ladang pengabdian. 

 

“Dulu saya merasa, sudah cukup dengan menjadi pengusaha. Hidup enak dan 

tenang tanpa memikirkan banyak hal. Tapi rupanya, panggilan jiwa untuk 

bermanfaat bagi banyak orang membuat saya kembali ke politik,” imbuhnya. 

 

Untuk itu, atas bantuan dan dukungan warga Makassar, ia siap mengabdikan 

diri. Ia siap bekerja untuk mengembalikan kejayaan Kota Makassar yang 

pernah menjadi bandar perdagangan dunia. (rls) 

Tabel 4.1 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Deng Ical: Anak Lorong Asli Tak Boleh 

Kehilangan Harapan 

 Lead  FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Calon Wali 

Kota Makassar nomor urut 3, Syamsu Rizal 

MI, memanfaatkan masa kampanye di 

Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung 

Tanah, Sabtu, 3 Oktober 2020. Pada 

kesempatan ini, Deng Ical panggilan akrab 

Syamsu Rizal MI datang membawa harapan 

(hope). 

 Latar Informasi Pemerintah harus hadir memastikan 

kebutuhan sembakonya terpenuhi, pendidikan 
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dan kesehatannya terpenuhi, serta harapan-

harapannya ke depan 

 Kutipan Sumber Syamsu Rizal MI: 

 Kendati kita tinggal di Lorong, tergolong 

warga miskin, tapi kita tidak boleh 

kehilangan harapan. Karena kerja keras 

dan doa bisa mengubah nasib  

 Tapi Alhamdulillah, saya pernah jadi 

anggota DPRD Makassar, pernah jadi 

Wakil Wali Kota Makassar dan sekarang 

mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota 

Makassar. Jadi saya yang anak lorong asli 

karena tinggal di Lorong, ternyata bisa 

karena menjaga harapan 

 Pemerintah harus hadir memastikan 

kebutuhan sembakonya terpenuhi, 

pendidikan dan kesehatannya terpenuhi, 

serta harapan-harapannya ke depan 

 Dulu saya merasa, sudah cukup dengan 

menjadi pengusaha. Hidup enak dan 

tenang tanpa memikirkan banyak hal. Tapi 

rupanya, panggilan jiwa untuk bermanfaat 

bagi banyak orang membuat saya kembali 

ke politik 

 Pernyataan Keseluruhan berita ditulis berdasarkan 

pernyataan Syamsu Rizal MI 

 Penutup Penjelasan bahwa atas bantuan dan dukungan 

warga Makassar Syamsu Rizal MI siap 

bekerja untuk mengembalikan kejayaan Kota 

Makassar yang pernah menjadi bandar 

perdagangan dunia 

Struktur Skrip What Calon Wali Kota Makassar nomor urut 3, 

Syamsu Rizal MI, memanfaatkan masa 

kampanye 

 Where Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung 

Tanah 
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 When Sabtu, 3 Oktober 2020 

 Who Syamsu Rizal MI 

 Why Kehilangan harapan 

 How Pemerintah harus hadir memastikan 

kebutuhan sembakonya terpenuhi 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Di paragraf pertama wartawan sudah 

menyebutkan what, where, when dan who, 

paragraf ke dua, empat, enam dan delapan 

merupakan kutipan narasumber, kemudian 

dikuatkan dengan pernyataan wartawan. 

Struktur Retoris Kata, 

Idiom, 

gambar/ 

foto dan 

grafis 

 Leksikon, kendati: Meskipun, Mentereng: 

Bagus/sangat bagus. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto Deng 
Ical bersama warga. 

 Kata, Idiom, dalam berita tesebut 
berharap, tidak ada warga Makassar yang 

kehilangan harapan meski tergolong 

miskin. Harus tetap kerja keras dan terus 

berdoa 

Sumber: Data  Olahan Peneliti 2021 

Simpulan analisis: 

 Peneliti melihat cara wartawan menyusun berita Deng Ical: Anak Lorong Asli 

Tak Boleh Kehilangan Harapan, sangat baik karena dimulai dari penulisan leadnya 

wartawan sudah menjelaskan inti dari berita tersebut, dan wartawan sudah 

menejelaskan dimana lokasi, waktu dan siapa yang melaksanan kegiatan tersebut, 

wartawan sudah menjelaskan beritanya dengan bahasa yang mudah dipahami serta 

berita ini dikuatkan juga dengan kutipan sumber. Dalam berita ini wartawan sudah 

memenuhi model framing Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, 

struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. 
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2. Analisis Berita Ke Dua 

 

Judul  : Masyarakat Bara-baraya Selatan Komitmen Coblos Danny-

Fatma Di Pilwali 2020 

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Minggu, 04 Oktober 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kampanye blusukan Calon 

Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto temu sapa warga 

terlaksana dengan baik dengan menerapkan protokol kesehatan, tepatnya di 

Jalan Abu bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, Minggu, 4 Oktober 2020. 

 

Saat Danny menyambangi lokasi, sorak-sorai warga tak terbendung teriak 

Ada'Ma Danny-Fatma. Bahkan mereka allout bakal mensosialisasikan paslon 

tersebut ke sanak saudara dan temannya. 

 

"Ini mi aslinya Anak Lorong'na Makassar, bapak DP masih seperti dulu saya 

kenal. Saat menjabat dia sangat perhatian ke masyarakat yang tinggal di 

lorong. Dulu wilayah kami kumuh dan becek. Namun tidak ada lagi terlihat. 

Itulah bentuk kepedulian dari bapak Danny Pomanto,"ujarTokoh Masyarakat 

Bara-baraya Selatan, Edo Gamajaya. 

 

Menurut dia, kinerja mantan Wali Kota Makassar sudah nyata dan terbukti. 

Olehnya itu, ia ungkapkan satu kali lagi kelanjutannya untuk bisa memimpin 

kota daeng. 
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"Program Danny sangat terlihat, sosok kepedulian tentang kebersihan kota. 

Sehingga warga lorong bisa mendapatkan uang dengan menjual sampah 

pilahan dari inovasi program Bank Sampah. Itulah harus dilanjutkan 

kelak,"papar Edo. 

 

Sementara itu, Danny Pomanto merasa bersyukur atas sambutan warga yang 

betul-betul bersama Ada'Ma, Danny-Fatmawati dalam menyambut hari 

pencoblosan 9 Desember nanti. 

 

"Terima kasih tidak mengurangi semangat bersilaturahmi untuk ketahui, apa-

apa saja isi Pilkada 9 Desember. Apa hebatnya, karena menentukan nasib 

Kota Makassar. 

 

Salah mencoblos, kita akan menderita 5 tahun. Contohnya, saat ini pelayanan 

publik menurun, insentif RT-RW tidak jelas nasibnya. Sehingga kita pilih 

nomor 1, (Moh Ramdhan'Danny'Pomanto -Fatmawati Rusdi, red). 

 

Maka 9 Desember sangat penting menentukan hak pilih kita. Pastikan Masa 

Depan ada sama masyarakat," ungkap Wali Kota terbaik ini. 

 

Danny juga membeberkan kenapa memilih seorang perempuan menjadi Wakil 

Wali Kotanya. Karena dia paling mengerti aspirasi seorang ibu, seperti apa 

yang mereka inginkan nanti. 

 

"Saya meminta ibu Fatmawati menjadi Wakil dan mengerti apa yang 

diinginkan perempuan. Selain itu, satu ji anak Lorong'na yang tidak ada batas 

dengan rakyatnya. Jadi jangan Ki memilih pemimpin tak pro rakyat,"jelasnya. 

(rls) 
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Tabel 4.2 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Masyarakat Bara-baraya Selatan Komitmen 

Coblos Danny-Fatma Di Pilwali 2020 

 Lead FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Kampanye 

blusukan Calon Wali Kota Makassar, Moh 

Ramdhan 'Danny' Pomanto temu sapa warga 

terlaksana dengan baik dengan menerapkan 

protokol kesehatan, tepatnya di Jalan Abu 

bakar Lambogo, Kecamatan Makassar, 

Minggu, 4 Oktober 2020 

 Latar Informasi 
Saat Danny menyambangi lokasi, sorak-sorai 

warga tak terbendung teriak Ada'Ma Danny-

Fatma. Bahkan mereka allout bakal 

mensosialisasikan paslon tersebut ke sanak 

saudara dan temannya. 

 Kutipan Sumber 
1. Edo Gamajaya (Tokoh Masyarakat Bara-

baraya Selatan): 

 "Ini mi aslinya Anak Lorong'na Makassar, 
bapak DP masih seperti dulu saya kenal. 

Saat menjabat dia sangat perhatian ke 

masyarakat yang tinggal di lorong. Dulu 

wilayah kami kumuh dan becek. Namun 

tidak ada lagi terlihat. Itulah bentuk 

kepedulian dari bapak Danny Pomanto," 

 Program Danny sangat terlihat, sosok 
kepedulian tentang kebersihan kota. 

Sehingga warga lorong bisa mendapatkan 

uang dengan menjual sampah pilahan dari 

inovasi program Bank Sampah. Itulah 

harus dilanjutkan kelak 

2. Moh. Ramdhan Danny Pomanto: 

 Salah mencoblos, kita akan menderita 5 

tahun. Contohnya, saat ini pelayanan 

publik menurun, insentif RT-RW tidak 
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jelas nasibnya. Sehingga kita pilih nomor 

1 

 Maka 9 Desember sangat penting 

menentukan hak pilih kita. Pastikan Masa 

Depan ada sama masyarakat," ungkap 

Wali Kota terbaik ini. 

 "Saya meminta ibu Fatmawati menjadi 
Wakil dan mengerti apa yang diinginkan 

perempuan. Selain itu, satu ji anak 

Lorong'na yang tidak ada batas dengan 

rakyatnya. Jadi jangan Ki memilih 

pemimpin tak pro rakyat,"jelasnya. 

 Pernyataan Danny Pomanto merasa bersyukur atas 

sambutan warga yang betul-betul bersama 

Ada‟Ma 

 Penutup 
Berita ditutup dengan pernyataan Danny 

Pomanto 

Struktur Skrip What Kampanye blusukan Calon Wali Kota 

Makassar, Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto 

 Where Jalan. Abu Bakar Lambogo 

 When Minggu, 04 Oktober 2020 

 Who Moh Ramdhan „Danny‟ Pomanto  

 Why 
Warga mensosialisasikan paslon 

 How Salah mencoblos, kita akan menderita 5 tahun 

Struktur 

Tematik 

Paragraf 

dan 

Proposisi 

Di paragraf pertama dan ke dua memberikan 

gambaran tentang fakta suatu kejadian 

sedangkan paragraf tiga, empat, lima, dan 

sebelas merupakan pernyataan dari narasumber, 

paragraf yang lain berupa pernyataan dari 

wartawan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 
 Leksikon, sorak-sorai: Semangat, all out: 

Segalanya. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto Moh. 
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dan grafis Ramdhan „Danny‟ Pomanto bersama warga. 

 Kata, Idiom, Danny juga membeberkan 

kenapa memilih seorang perempuan 

menjadi Wakil Wali k\Kotanya. Karena dia 

paling mengerti aspirasi seorang ibu, seperti 

apa yang ,ereka inginkan nantinya. 

Sumber: Analisis Olahan Peneliti 2021 

Simpulan analisis:  

 Dalam berita Masyarakat Bara-baraya Selatan Komitmen Coblos Danny-

Fatma Di Pilwali 2020, peneliti menyimpulkan cara wartawan menyusun berita 

sudah bagus  dan baik, di paragraf pertama atau dibagian lead wartawan sudah 

menjelaskan apa yang terjadi, dimana, siapa, dan kapan kejadian tersebut terjadi, serta 

wartawan sudah memenuhi model framing Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari 

struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. Berita ini pun 

dikuatkan dengan kutipan narasumber dan wartawan memberikan informasi dengan 

bahasa yang mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh penerima informasi. 

3. Analisis Berita Ke Tiga 
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Judul  : Kampanye Dialogis Di Kampung Rama, Deng Ical Serap 

Aspirasi Warga 

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Jum‟at, 09 Oktober 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, Makassar - Calon Wali Kota Makassar Dr 

Syamsu Rizal Mi, melakukan kampanye dialogis di Jalan Dirgantara, 

Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukkang, Kamis 8 Oktober 2020. 

 

Dalam kampanye tersebut, pria yang akrab disapa Deng Ical mendengarkan 

keluhan warga mengenai permasalahan bantuan dari pemerintah. 

"Sudah berapa kali kami di data sama pak RT, tapi setelah pembagian bantuan 

kami tidak dapat," keluh Ibu Lince Pare. 

 

Dirinya juga mengaku bahwa ia telah mengecek langsung ke dinas sosial, dan 

namanya ada terdaftar untuk menerima bantuan sembako dari pemerintah. 

 

"Setelah kami mengecek langsung ke dinas sosial, saya punya nama ada 

terdaftar untuk menerima sembako baru tidak pernah dapat," lanjutnya. 

 

Hal senada disampaikan Diana yang resah tidak pernah menerima bantuan 

dari pemerintah padahal dirinya hanya seorang ibu rumah tangga. 

 

"Bagaimana caranya kita bisa dapat bantuan dari pemerintah, karena kami ini 

sudah pernah datang menanyakan soal itu tapi kami disuruh pulang," keluh 

Diana didepan Deng Ical. 

 

Mendegar keluhan warga, Deng Ical berjanji permasalahan ini akan menjadi 

salah satu program 100 hari pasangan Dilan melalui program unifikasi data. 

 

"Program ini untuk memantapkan seluruh data, baik orang miskin maupun 

pengangguran. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi orang orang yang berhak 

mendapatkan bantuan dari pemerintah justru tidak dapat dan sebaliknya juga 

begitu," katanya.(*) 
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Tabel 4.3 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline Kampanye Dialogis Dikampung 

Rama, Deng Ical Serap Aspirasi 

Warga. 

 Lead FAJAR.CO.ID, Makassar - Calon 

Wali Kota Makassar Dr Syamsu 

Rizal Mi, melakukan kampanye 

dialogis di Jalan Dirgantara, 

Kelurahan Paropo, Kecamatan 

Panakukkang, Kamis 8 Oktober 

2020. 

 Latar Informasi Dalam kampanye tersebut, pria yang 

akrab disapa Deng Ical 

mendengarkan keluhan warga 

mengenai permasalahan bantuan dari 

pemerintah. 

 
Kutipan Sumber 1. Ibu Lince Pare:  

 "Sudah berapa kali kami di data 
sama pak RT, tapi setelah 

pembagian bantuan kami tidak 

dapat," "Setelah kami mengecek 

langsung ke dinas sosial, saya 

punya nama ada terdaftar untuk 

menerima sembako baru tidak 

pernah dapat," 

2. Diana: 

 "Bagaimana caranya kita bisa 
dapat bantuan dari pemerintah, 

karena kami ini sudah pernah 

datang menanyakan soal itu tapi 

kami disuruh pulang," 
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Pernyataan Deng ical mendengarkan keluh kesah 

warga 

 
Penutup Berita ditutup dengan pernyataan 

deng ical  

Struktur Skrip What Dr. Syamsu Rizal Mi, melakukan 

kampanye dialogis. 

 Where Jalan. Dirgantara, Kelurahan Paropo, 

Kecamatan Panakukang 

 When Kamis, 08 Oktober 2020 

 Who Dr. Syamsu Rizal Mi 

 Why Deng Ical, mendengarkan keluhan 

warga 

 How Deng Ical, berjanji permasalahan ini 

akan menjadi salah satu program 100 

hari pasangan Dilan melalui program 

unifikasi data. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu dan dua terdapat inti 

dari berita dan paragraf tiga, lima, 

tujuh, dan Sembilan terdapat 

pernyataan narasumber 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, senada: Sepemikiran. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto 
Deng Ical di dalam rumah beserta 

warga. 

 Kata, Idiom, program ini untuk 

memantapkan seluruh data, baik 

orang miskin maupun 

pengangguran. Hal ini bertujuan 

agar tidak ada lagi orang-orang 

yang berhak mendapatkan 

bantuan dari pemerintah justru 

tidak dapat dan sebaliknya juga 

begitu. 

Sumber: Analisis Olahan Peneliti 2021 
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Simpulan analisis:  

Peneliti menyimpulkan, dalam berita Kampanye Dialogis Dikampung 

Rama, Deng Ical Serap Aspirasi Warga. Wartawan sudah menyusun 

beritanya sesuai dengan model framing Zhondang Pan dan Kosicki dimulai 

dari struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. 

Wartawan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami serta 

beritanya tersusun dengan bagus dan baik. Dibagian lead wartawan sudah 

menekankan fakta suatu kejadian dan dikuatkan dengan kutipan sumber, serta  

wartawan sudah menjelaskan dimana kejadian tersebut, kapan siapa 

bagaimana dan mengapa, wartawan sudah melengkapi unsure 5W+1H berita 

ini dapat dipahami oleh penerima informasi dengan sekali membaca dibagian 

lead.  

4. Analisis Berita Ke Empat 

 

Judul  : Tak Mau Menyesal Lagi, Ini Alasan RT dan RW Nyatakan 

Pilihan Ke Appi-Rahman 

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Sabtu, 10 Oktober 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Ketua RW dan RT di 

Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, memutuskan mengalihkan pilihannya 
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pada Pemilihan Wali kota Makassar 2020 ke pasangan Munafri Arifuddin-

Abd Rahman Bando (Appi-Rahman). 

 

Mereka kini menyatakan solid berada di barisan pemenangan Appi-Rahman. 

Salah satu alasan utamanya, Appi-Rahman memiliki program 

menyejahterakan Ketua RT dan RW tanpa syarat yang berbelit-belit. 

 

Urusan insentif Ketua RT dan RW misalnya, Appi-Rahman akan menaikkan 

jumlahnya menjadi Rp1,5 juta per bulan. 

 

"Yang dulu (wali kota) itu insentifnya memang ada tapi tidak merata, karena 

terlalu banyak syaratnya. Indikatornya harus dipenuhi, jadi susah. Makanya 

bagus ini tawwa Pak Appi karena disamaratakan semua nanti," ucap Ketua RT  

01 RW 06 Mariso, Hasnah. 

 

Pernyataan Hasnah ini disampaikan saat hadir dalam kampanye tatap muka 

Appi bersama Ketua RT dan warga lainnya di Jl Nuri 301, Kelurahan Mariso, 

Kecamatan Mariso, Sabtu (10/10/2020). 

 

"Makanya kali ini kami dukung Pak Appi dan InsyaAllah semoga beliau bisa 

terpilih nanti," sambungnya. 

 

Appi dalam kesempatan kampanye tatap muka itu juga menjelaskan bahwa 

bukan hanya soal insentif yang harus dinaikkan. Tetapi juga membenahi 

struktur organisasi tingkat RT dan RW agar bisa bekerja secara maksimal 

melayani masyarakat. 

 

"Segala urusan warga kan biasanya ke Pak RT dan Pak RW. Jadi bagaimana 

kalau sakit kodong, banyak yang harus dikerjakan. Makanya nanti akan 

dibantu kerjanya dengan mengangkat Sekretaris dan Bendahara yang juga 

akan kami beri insentif," tuturnya. 

 

Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara itu juga dimaksudkan supaya jangan 

ada fitnah-fitnah, pengelolaan program jelas dan transparan. (rls) 
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Tabel 4.4 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Tak Mau Menyesal Lagi, Ini Alasan 

RT dan RW Nyatakan Pilihan Ke 

Appi-Rahman 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Ketua RW dan RT di Kelurahan 

Mariso, Kecamatan Mariso, 

memutuskan mengalihkan pilihannya 

pada Pemilihan Wali kota Makassar 

2020 ke pasangan Munafri 

Arifuddin-Abd Rahman Bando 

(Appi-Rahman). 

 Latar Informasi Appi-Rahman memiliki program 

menyejahterakan Ketua RT dan RW 

tanpa syarat yang berbelit-belit. 

Urusan insentif Ketua RT dan RW 

misalnya, Appi-Rahman akan 

menaikkan jumlahnya menjadi 

Rp1,5 juta per bulan. 

 

 Kutipan Sumber 1. Hasnah, Ketua RT  01 RW 06 

Mariso: 

 "Yang dulu (wali kota) itu 
insentifnya memang ada tapi tidak 

merata, karena terlalu banyak 

syaratnya. Indikatornya harus 

dipenuhi, jadi susah. Makanya 

bagus ini tawwa Pak Appi karena 

disamaratakan semua nanti,"  

 "Makanya kali ini kami dukung 
Pak Appi dan InsyaAllah semoga 

beliau bisa terpilih nanti," 

2. Appi: 

 "Segala urusan warga kan 

biasanya ke Pak RT dan Pak RW. 

Jadi bagaimana kalau sakit 
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kodong, banyak yang harus 

dikerjakan. Makanya nanti akan 

dibantu kerjanya dengan 

mengangkat Sekretaris dan 

Bendahara yang juga akan kami 

beri insentif," tuturnya. 

 Pernyataan Appi dalam kesempatan kampanye 

tatap muka itu juga menjelaskan 

bahwa bukan soal insentif yang harus 

dinaikkan. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan Appi 

Struktur Skrip What 
Ini Alasan RT dan RW Nyatakan 

Pilihan ke Appi-Rahman 

 Where 
Jl. Nuri 301, Kelurahan Mariso, 

Kecamatan Mariso 

 When 
Sabtu, 10 Oktober 2020 

 Who 
Munafri Arifuddin-Abd Rahman 

Bando 

 Why 
Appi-Rahman memiliki program 

menyejahterakan Ketua RT dan RW 

tanpa syarat yang berbelit-belit. 

 How 
Appi-Rahman akan menaikkan 

jumlahnya menjadi Rp1,5 juta per 

bulan. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu wartawan menjelaskan 

tentang where dan who dan paragraf 

lima, tujuh dan sembilang terdapat 

pernyataan narasumber dan paragraf 

yang lain berita yang ingin wartawan 

sampaikan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, solid: Kuat/kukuh. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto 
Appi-Rahman beserta tim sukses. 

 Kata, Idiom: Mereka kini 
menyatakan solid berada di 

barisan pemenangan Appi-

Rahman. 

 Sumber: Analisis Olahan Penelitian 2021 
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 Simpulan analisis: 

Peneliti menyimpulkan, dalam berita Tak Mau Menyesal Lagi, Ini 

Alasan RT dan Rw Nyatakan Pilihan Ke Appi-Rahman. Wartawan sudah 

memberikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah 

dipahami, berita ini wartawan sudah memenuhi model framing Zhondang Pan 

dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan 

struktur retoris. Dilihat dari leadnya wartawan sudah menjelaskan inti dari 

berita tersebut, kemudian wartawan juga menguatkan beritanya dengan 

kutipan narasumber serta bahasa yang wartawan sampaikan adalah bahasa 

yang mudah dipahami oleh masyarakat. 

5. Analisis Berita Ke Lima 

 

Judul  : Jika Terpilih, Danny Pomanto Akan Buat Kanal Jadi 

Menarik 

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Jum‟at, 16 Oktober 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Bukan hal baru. Di setiap 

agenda kampanye dialogis bakal calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan 

"Danny" Pomanto, lebih banyak memberi kesempatan warga untuk 

berdiskusi. 

 

Masih berlanjut, Jumat (16/10/2020), di lokasi ke empat kampanye, Danny 

Pomanto bertemu warga di wilayah inspeksi kanal Rappocini, Kelurahan 

Maricayya, Kecamatan Makassar. 



49 

 

 

 

Lagi-lagi, anak loronna Makassar itu mendengar langsung keluhan dan 

harapan warga. Seperti persoalan insentif. 

 

Wahidah, selaku Ketua RT yang juga Ketua Ipal Komunal KPP Kanal 

Bersatu, berharap agar Danny Pomanto juga memberi perhatian kepada KPP. 

Itu terkait dengan insentif. 

 

"Insentif KPP belum ada, sedangkan pemandi jenazah dan lainnya sudah ada. 

Kami mewakili ketua KPP se Makassar untuk dipikirkan insentif itu pak. 

Karena ini terkait masalah kotoran. Dan itu sangat membantu untuk perawatan 

pengecetan dan lainnya. Saya mohon perhatiannya pak Danny," ucapnya 

berharap. 

 

Keluhan lain disampaikan Ketua LPM Maricayya Baru, Daeng Liwang. Dia 

bilang, insentifnya kerap terlambat diperoleh. 

 

"Tidak hanya ketua RT/RW. Nasib LPM itu parah sejak ditinggal pak Danny. 

Kenapa? Insentif selalu terlambat. Ini sudah bulan ketiga sudah terlambat," 

keluhnya sambil berucap masih setia mendukung Danny Pomanto bersama 

pasangannya Fatmawati Rusdi. 

 

Beda halnya juga disampaikan Sekretaris LPM, Mustang. Dia inginkan agar 

Danny Pomanto memperjuangkan program Proyek Operasi Nasional Agraria 

(PRONA). Sebab, di wilayahnya kerap terjadi kasus penggusuran tanah. 

 

"Saya sekretaris LPM, sama-sama perjuangkan bapak. Pertanyaan saya, di 

Maricayya baru itu ada kasus yang dialami warga, penggusuran tanah. Karena 

kenapa karena kantor lurah sekarang sudah dikuasai oleh mafia tanah. Kalau 

bisa nanti di kecamatan Makassar dapat Prona. Ini yang perlu diperhatikan 

pak," ketusnya. 

 

Mendengar itu, Danny Pomanto lagi-lagi bilang tungguma. Mengenai insentif, 

dia hanya sebut, akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kelak 

jika terpilih. Targetnya hingga Rp2 triliun. 

 

"PAD InsyaAllah kita tingkatkan. Kenaikan insentif akan mengikut. 

Termasuk insentif RTRW, kemudian LPM juga, termasuk insentif tahunan 

kita jadikan bulanan. Termasuk insentif KPP Ipal. Jadi ibu RT satuji 

jawabannya, tungguma," timpal Danny Pomanto menanggapi. 

 

Pada intinya, lanjut Danny Pomanto, dia tahu persis permasalahan 

masyarakat. Apalagi mereka yang tinggal di lorong-lorong. 
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Dengan begitu, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dia mengajak 

warga di Kelurahan Maricayya Baru untuk sama-sama mencoblos kertas suara 

nomor urut 1, Danny-Fatma. 

 

"Banyak persoalan yang harus kita pecahkan bersama. Dan semua sudah 

terkonsep dengan baik. Saya ini anak lorong. Lahir di lorong dan besar di 

lorong. Saya tahu persis kebutuhan masyarakat lorong. InsyaAllah pada 9 

Desember nanti, kita menangkan nomor satu. Itu sama dengan kemenangan 

kita dan rakyat," pungkasnya. 

 

Tidak lupa dia menambahkan, akan membuat kanal di Makassar menjadi lebih 

menarik. 

 

"Saya catat semua aspirasita. Kita akan kerjakan. Termasuk kanal kita 

perhatikan walau itu bukan otoritas pemerintah kota. Tapi harus ada yang 

diperbuat agar lebih menarik," sambungnya sebelum menutup dialog. (rls) 

 

Tabel 4.5 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Jika Terpilih, Danny Pomanto Akan 

Buat Kanal Jadi Menarik 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Bukan hal baru. Di setiap agenda 

kampanye dialogis bakal calon Wali 

Kota Makassar, Moh Ramdhan 

"Danny" Pomanto, lebih banyak 

memberi kesempatan warga untuk 

berdiskusi. 

Masih berlanjut, Jumat 

(16/10/2020), di lokasi ke empat 

kampanye, Danny Pomanto bertemu 

warga di wilayah inspeksi kanal 

Rappocini, Kelurahan Maricayya, 

Kecamatan Makassar. 

 Latar Informasi Wahidah, selaku Ketua RT yang 
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juga Ketua Ipal Komunal KPP Kanal 

Bersatu, berharap agar Danny 

Pomanto juga memberi perhatian 

kepada KPP. Itu terkait dengan 

insentif. 

 Kutipan Sumber 1. Wahidin selaku ketua RT/Ketua 

Ipal Komunal KPP: 

 "Insentif KPP belum ada, 
sedangkan pemandi jenazah dan 

lainnya sudah ada. Kami 

mewakili ketua KPP se Makassar 

untuk dipikirkan insentif itu pak. 

Karena ini terkait masalah 

kotoran. Dan itu sangat 

membantu untuk perawatan 

pengecetan dan lainnya. Saya 

mohon perhatiannya pak Danny," 

2. Mustag selaku sekretaris LPM: 

 "Tidak hanya ketua RT/RW. 

Nasib LPM itu parah sejak 
ditinggal pak Danny. Kenapa? 

Insentif selalu terlambat. Ini 

sudah bulan ketiga sudah 

terlambat," keluhnya sambil 

berucap masih setia mendukung 

Danny Pomanto bersama 

pasangannya Fatmawati Rusdi. 

3. Danny Pomanto: 

 "PAD InsyaAllah kita 

tingkatkan.Kenaikan insentif akan 

mengikut. Termasuk insentif 

RTRW, kemudian LPM juga, 

termasuk insentif tahunan kita 

jadikan bulanan. Termasuk 

insentif KPP Ipal. Jadi ibu RT 

satuji” 

 "Banyak persoalan yang harus 
kita pecahkan bersama. Dan 

semua sudah terkonsep dengan 

baik. Saya ini anak lorong. Lahir 

di lorong dan besar di lorong. 

Saya tahu persis kebutuhan 
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masyarakat lorong. InsyaAllah 

pada 9 Desember nanti, kita 

menangkan nomor satu. Itu sama 

dengan kemenangan kita dan 

rakyat 

 "Saya catat semua aspirasita. Kita 

akan kerjakan. Termasuk kanal 

kita perhatikan walau itu bukan 

otoritas pemerintah kota. Tapi 

harus ada yang diperbuat agar 

lebih menarik," 

 Pernyataan Danny Pomanto mengajak warga di 

Kelurahan Maricayya Baru untuk 

sama-sama mencoblos kertas suara 

nomor urut 1 

 Penutup Ditutup dengan penyataan Danny 

Pomanto) 

Struktur Skrip What 
Danny Pomanto, lebih banyak 

member kesempatan warga untuk 

berdiskusi. 

 Where 
Rappocini, Kelurahan Maricayya, 

Kecamatan Makassar 

 When 
Jum‟at 16 Oktober 2020 

 Who 
Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto 

 Why 
Insentif selalu terlambat 

 How 
Akan membuat Kanal di Makassar 

menjadi lebih menarik 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu dan dua merupakan inti 

dari sebuah berita, paragraf lima, 

tujuh, sembilang, sebelas, empat 

belas, dan enam belas merupakan 

kutipan narasumber dan paragraf 

lainnya merupakan berita yang ingin 

wartawan sampaikan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, insentif: Bantuan, 
kanal: Saluran. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto 
Moh.Ramdhan “Danny” Pomanto 

beserta tim sukses dan warga 
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sekitar. 

 Kata, Idiom, tidak lupa dia 

menambahkan, akan membuat 

kanal di Makssar menjadi lebih 

menarik. 

Sumber: Analisis Olahan Peneliti 2021 

Simpulan analisis: 

 Dalam berita Jika Terpilih, Danny Pomanto Akan Buat Kanal Jadi 

Menarik, dilihat dari pandangan model Zhondang Pan Dan Kosicki wartawan 

sudah memenuhi model framing dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, 

struktur tematik dan struktur retoris. Wartawan menguatkan informasinya 

menggunakan kutipan sumber serta berita ini sudah mengandung unur 

5W+1H dan bahasa yang wartawan gunakan adalh bahasa yang mudah 

dipahami serta tersusun dengan baik dan rapi sehingga masyarakat mudah 

memahami berita ini. 

6. Analisis Berita Ke Enam 

 

Judul  : Kompak, Appi Bersama Dua Legislator Demokrat Kampanye 

di Panakukang dan Biringkanayya 

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Sabtu 17 Oktober 2020 
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Berita   :FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Calon wali kota Makassar, 

Munafri Arifuddin, kampanye di zona 3 meliputi Kecamatan Panakukang, 

Tamalanrea, Biringkanaya dan Manggala, Sabtu (17/10/2020). 

 

Sejumlah titik di Panakukang dan Biringkanaya dijadikan sebagai lokasi 

kampanye tatap muka dan blusukan menyapa warga Cawali nomor urut dua 

itu. 

 

Sebagai Cawali yang maju lewat jalur usungan Partai, Appi pun didampingi 

oleh para legislator dari partai pengusungnya. 

 

Kali ini dua legislator Makassar dari Partai Demokrat, Adi Rasyid Ali dan 

Abdi Asmara terjun langsung mendampingi dan ikut blusukan bersama Appi. 

 

Di Biringkanya, Abdi Asrama yang bertugas mendampingi Appi lantaran 

wilayah tersebut merupakan Dapilnya kala terpilih sebagai legislator. 

 

Abdi Asmara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu tecatat sebagai 

peraih suara terbanyak di Dapil 3 dengan 6.249 suara. 

 

Pada kesempatan itu Abdi Asmara menegaskan bahwa dirinya dan Partai 

Demokrat All out memenangkan Appi-Rahman pada pemilihan Wali kota 

Makassar kali ini. 

 

"Tak ada tawar menawar, Partai Demokrat tak pernah setengah hati kami 

punya trackrecord yang tak diragukan lagi jika bertarung di Pilwali. Calon 

kami sekarang Pak Appi dan Pak Rahman wajib dimenangkan," tegasnya saat 

dampingi Appi kampanye dialogis di Jl Bahagia Lr 01, Kelurahan Sudiang, 

Biringkanaya. 

 

Di hadapan warga Sudiang Abdi Asmara juga menegaskan kembali bahwa 

cuma Appi-Rahman Paslon yang paling peduli dengan penanganan Covid-19. 

 

Menurutnya itu sudah terbukti dengan aksi nyata membentuk tim Duta Sehat 

dan Satgas Kesehatan yang terjun membagikan masker dan penyemprotan 

disinfektan. 

 

Tercatat sudah 700 Ribu Masker sudah dibagikan, tim Appi-Rahman juga 

telah melakukan tes swab gratis terhadap 1.000 orang lebih, 

 

Serta melakakukan penyemprotan cairan disinfektan dan fogging pemukiman 

di 153 kelurahan yang ada di Makassar, termasuk menghadirkan Wisma 

isolasi mandiri secara gratis. 
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"Kenapa saya mendukung Appi-Rahman karena hanya mereka yang sangat 

peduli terhadap pemberantasan covid, selain itu Appi-Rahman adalah 

pasangan yang komplit satunya pengusaha dan satunya birokrat senior. Jadi 

kombinasi mereka sangat bagus untuk membangun dan membangkitkan 

kembali kota Makassar," ucapnya. 

 

Sementara itu di Panakukang, Appi didampingi Adi Rasyid Ali yang tak lain 

merupakan Wakil Ketua DPRD Makassar. 

 

ARA sapaan karibnya juga mengajak masyarakat khususnya di Kecamatan 

Panakukang untuk bersama-sama menyambut kemenangan Appi-Rahman. 

 

"Kemenangan itu sudah di depan mata, mari kita sama-sama menyambutnya 

dan tak lupa tetap bekerja keras. Tim dari Partai pengusung bekerja, relawan 

juga bekerja," ajaknya kepada warga di Jl Usman Dg Ngalle, Kelurahan 

Tamamaung, Kecamatan Panakukang. 

 

Militansi legislator Demokrat yang berjuang langsung bersamanya ini 

menurut Appi adalah sesuatu yang patut ia syukuri. 

 

Menurutnya Partai demokrat sebagai kendaraan Politik terkhusus di kota 

Makassar selalu hadir dengan andil yang cukup besar dan memiliki komitmen 

yang kuat. 

 

"Alhamudillah bahwa kami memiliki Partai usungan termasuk Partai 

Demokrat ini yang mana para pengurusnya, legislatornya berjuang tidak 

setengah-setengah. Suntikan dukungan Partai Demokrat sangat besar 

dampaknya kepada kami dan Insyaallah kemenangan itu akan kita raih secara 

bersama-sama," kata Appi. (rls) 
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Tabel 4.6 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Kompak, Appi Bersama Dua 

Legislator Demokrat Kampanye di 

Panakukang dan Biringkanayya 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Calon wali kota Makassar, Munafri 

Arifuddin, kampanye di zona 3 

meliputi Kecamatan Panakukang, 

Tamalanrea, Biringkanaya dan 

Manggala, Sabtu (17/10/2020). 

 Latar Informasi Sejumlah titik di Panakukang dan 

Biringkanaya dijadikan sebagai 

lokasi kampanye tatap muka dan 

blusukan menyapa warga Cawali 

nomor urut dua itu. 

 Kutipan Sumber 1. Abdi Asmara: 

 "Kenapa saya mendukung Appi-
Rahman karena hanya mereka 

yang sangat peduli terhadap 

pemberantasan covid, selain itu 

Appi-Rahman adalah pasangan 

yang komplit satunya pengusaha 

dan satunya birokrat senior. Jadi 

kombinasi mereka sangat bagus 

untuk membangun dan 

membangkitkan kembali kota 

Makassar," 

2. Ara: 

 "Kemenangan itu sudah di depan 
mata, mari kita sama-sama 

menyambutnya dan tak lupa tetap 

bekerja keras. Tim dari Partai 

pengusung bekerja, relawan juga 

bekerja," ajaknya kepada warga di 

Jl Usman Dg Ngalle, Kelurahan 

Tamamaung,Kecamatan 
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Panakukang. 

3. Appi-Rahman : 

 "Alhamudillah bahwa kami 

memiliki Partai usungan termasuk 

Partai Demokrat ini yang mana 

para pengurusnya, legislatornya 

berjuang tidak setengah-setengah. 

Suntikan dukungan Partai 

Demokrat sangat besar 

dampaknya kepada kami dan 

Insyaallah kemenangan itu akan 

kita raih secara bersama-sama," 

 Pernyataan Tercatat sudah 700 ribu Masker 

sudah dibagikan, tim Appi-Rahman 

juga telah melakukan tes swab gratis 

terhadap 1.000 orang lebih. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan Appi 

Struktur Skrip What 
Appi Bersama Dua Legislator 

Demokrat Kampanye di Panakukang 

dan Biringkanayya 

 Where 
Jl. Bahagia Lr 01, Kelurahan 

Sudiang, Biringkanayya 

 When 
Sabtu 17 Oktober 2020 

 Who 
Munafri Arifuddin 

 Why 
Melakukan Kampanye 

 How 
Tercatat sudah 700 Ribu Masker 

dibagikan, tim Appi-Rahman juga 

telah melakukan tes swab gratis, 

serta melakakukan penyemprotan 

cairan disinfektan. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu dan dua merupakan inti 

dari sebuah berita, paragraf delapan, 

tiga belas, enam belas, dan sembilang 

belas merupakan kutipan sumber dan 

paragraf lainnya merupakan berita 

yang ingin tersampikan 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, terjun langsung: 
Melihat langsung. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto 
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Appi-Rahman beserta para 

regislator dari partai pengurusnya. 

 Kata, Idiom, tercatat sudah 700 

Ribu Masker sudah dibagikan, tim 

Appi-Rahman juga telah 

melakukan tes swab gratis 

terhadap 1.000 orang lebih 

 Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

 Simpulan analisis: 

Dalam berita Kompak, Appi Bersama Dua Legislator Demokrat 

Kampanye di Panakukang dan Biringkanayya dapat disimpulkan bahwa 

wartawan menyusun berita ini dengan bahasa yang mudah dipahami, serta 

wartawan menguatkan beritanya dengan kutipan sumber, dalam berita ini 

sudah mengandung unsur 5W+1H sehingga penerima informasi dapat 

mengetahui berita ini secara detail dan wartawan sudah memenuhi model 

framing Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, struktur 

skrip, struktur tematik dan struktur retoris. 

7. Analisis Berita Ke Tujuh 

 

Judul    : Emak-emak Kalumpang Satukan Suara Menangkan ADAMA  

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Sabtu 17 Oktober 2020 



59 

 

 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Warga Kalumpang 

Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala, rela berpanas-panasan 

menyambut kedatangan Calon Wali Kota Makassar Nomor urut 1, Moh 

Ramdhan Pomanto yang bepasangan dengan Fatmawi Rusdi. 

 

Dihadapan Tokoh Masyarakat, RT, RW dan Warga Kelurahan Malomongan 

Baru Danny Pomanto Mengungkapkan Alasannya memilih Fatmawati Rusdi 

untuk mendampinginya di Pilkada Makassar 2020. 

 

"Disiang hari ini, walaupun kondisi panas tidak menyurutkan kita untuk 

membicarakan tentang nasib dan masa depan Kita semua. Apakah nasib kita 

tambah baik atau anak cucu kita akan sengasar. LIma menit kita salah 

memilih lima tahun menderita. 09 Desember Janganki salah mencoblos, pilih 

Nomor 1," ujar Danny membuka kampanye dialogisnya di Kelurahan 

Malimongan Baru. 

 

Kenapa saya memilih perempuan menjadi wakil saya, karena perempuanlah 

yang paling mengerti perempuan. Urusan perempuan bu Fatmalah yang 

ahlinya. Pemberdayaan perempuan akan kita juga utamakan. Maka pilih kibu 

yang ada wakilnya perempuan," kata Danny disambut teriakan Satuu …oleh 

emak-emak yang hadir," Sabtu (17/10). 

 

"Orang yang memilih adama bukan karena sembako tapi merekalah orang-

orang cerdas yang ingin melihat masa depan Makassar lebih baik lagi," tutur 

Pria berkaca mata ini. 

 

Mengawali diskusi, Warga Kalumpang Syamsiah dan Hasan Bau hanya 

menyampaikan pengakuan jika sejak periode pertama Danny Pomanto mereka 

setia memilih tanpa menuntut imbalan apapun. Namun mereka memilih 

karena mereka tau ketulusan Sosok Danny Ikhlas dalam memimpin Kota 

makassar. 

 

"Saya di lorong 3 pak, sejak dulu saya selalu memilih pak Danny, dan kali ini 

tetap memilih pak Danny, saya tidak pernah menuntut dan mendapatkan apa-

apa, saya hanya ingin liat Makassar maju, saya ikhlas memilih bapak" ujar 

Syamsiah dengan nada haru. 

 

Sama halnya apa yang disampaikan Hasan. 

 

"Selama pak Danny Wali Kota, saya pernah bertemu dengan bapak, beliau tak 

melupakan saya, karena saya pernah bersama-sama di pilkada 2013, dan itu 

akan tetap selalu saya ingat pak, tanpa imbalanpun saya akan memilih pak 
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Danny. kali ini saya berharap pak Danny kembali terpilih, itu keikhlasan saya 

pak, supaya warga makassar bisa merasakan kemajuan pak, ujarnya. 

 

Lain halnya, dikatakan Ketua RT 1 RW 03, Hj Harsia justru mengingatkan 

kepada rekan-rekannya sebagai RT untuk jangan pernah lupakan Sejarah. 

 

"Saya hanya berterima kasih pak, saya sangat sedih kalau ada teman-teman 

RT yang coba melupakan sejarah dan meninggalkambapak.Pak Danny Jadi 

Wali Kota, Alhamdulillah kami mendapatkan Insentif dan menaikkan derajat 

kami, baju yang diberikan ini pak sangat berarti buat saya, Untuk itu para RT 

jangan Lupakan sejarah," Jelas HjHarsiah. 

 

Sementara itu, Danny Pomanto tak bisa menahan rasa harunya dengan apa 

yang disampaikan kepada dirinya. 

 

"Terima kasih, luar biasa, kali ini, ditempat ini saya merasakan sesuatu yang 

sangat berarti di dalam hati saya, dari pengakuan-pengakuan bu Syamsiah, 

pak Hasan, dan bu RT sekali lagi terimah kasih insya Allah tidak 

kupakasiri'ki," Imbuh Danny. 

 

"Memang perlu kita semangat, jangan sampai gara-gara sembako kita 

gampang terhasut, berbagai Fitnah dan Hoax dilayangkan ke Kami, tapi Insya 

Allah Tuhan dan rakyat Makassar bersama kita Semua. Tungguma! Kita akan 

benahi Makassar bersama-sama," pungkas Danny. (rls) 

 

Tabel 4.7 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Emak-emak Kalumpang Satukan 

Suara Menangkan ADAMA 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Warga Kalumpang Kelurahan 

Malimongan Baru Kecamatan 

Bontoala, rela berpanas-panasan 

menyambut kedatangan Calon 

Wali Kota Makassar Nomor urut 

1, Moh Ramdhan Pomanto yang 

bepasangan dengan Fatmawi 
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Rusdi. 

  

 

Latar Informasi 

Dihadapan Tokoh Masyarakat, 

RT, RW dan Warga Kelurahan 

Malomongan Baru Danny 

Pomanto Mengungkapkan 

Alasannya memilih Fatmawati 

Rusdi untuk mendampinginya di 

Pilkada Makassar 2020. 

 Kutipan Sumber 1. Syamsiah: 

 "Saya di lorong 3 pak, sejak 

dulu saya selalu memilih pak 

Danny, dan kali ini tetap 

memilih pak Danny, saya tidak 

pernah menuntut dan 

mendapatkan apa-apa, saya 

hanya ingin liat Makassar 

maju, saya ikhlas memilih 

bapak" 

2. Hasan: 

 "Selama pak Danny Wali Kota, 
saya pernah bertemu dengan 

bapak, beliau tak melupakan 

saya, karena saya pernah 

bersama-sama di pilkada 2013, 

dan itu akan tetap selalu saya 

ingat pak, tanpa imbalanpun 

saya akan memilih pak Danny. 

kali ini saya berharap pak 

Danny kembali terpilih, itu 

keikhlasan saya pak, supaya 

warga makassar bisa 

merasakan kemajuan pak” 

3. Hj. Hasriah: 

 "Saya hanya berterima kasih 
pak, saya sangat sedih kalau 

ada teman-teman RT yang 

coba melupakan sejarah dan 

meninggalkan bapak. Pak 

Danny Jadi Wali Kota, 

Alhamdulillah kami 

mendapatkan Insentif dan 

menaikkan derajat kami, baju 
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yang diberikan ini pak sangat 

berarti buat saya, Untuk itu 

para RT jangan Lupakan 

sejarah," 

 Pernyataan Mengawali diskusi, Warga 

Kalumpang Syamsiah dan Hasan 

Bau hanya menyampaikan 

pengakuan jika sejak periode 

pertama Danny Pomanto mereka 

setia memilih tanpa menuntut 

imbalan apapun. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan Danny 

Pomanto 

Struktur Skrip What 
Emak-emak Kalumpang Satukan 

Suara Menangkan ADAMA 

 Where 
Kalumpang,Kelurahan 

Malimongan Baru, Kecataman 

Bontoala. 

 When 
Sabtu 17 Oktober 2020 

 Who 
Moh. Ramdhan Pomanto dan 

Fatmawati Rusdi 

 Why 
Orang yang memilih adama bukan 

karena sembako tapi merekalah 

orang-orang cerdas yang ingin 

melihat masa depan Makassar 

lebih baik lagi. 

 How 
Jangan sampai gara-gara sembako 

kita gampang terhasut, berbagai 

Fitnah dan Hoax dilayakan ke 

Kami. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu dan dua merupakan 

inti dari sebuah berita, paragraf 

tiga, lima, tujuh, Sembilan, 

sepuluh dan sembilang merupakan 

kutipan sumber dan pargraf yang 

lain merupakan penyampaian 

berita 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, tidak kupakasiri‟ki: 

Tidak ku kasi maluki. 

 Grafis, gambar/foto, tampak 
foto Moh. Ramadhan Pomanto 
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beserta warga sekitar. 

 Kata, Idiom, "Terima kasih, 

luar biasa, kali ini, ditempat ini 

saya merasakan sesuatu yang 

sangat berarti di dalam hati 

saya, dari pengakuan-

pengakuan bu Syamsiah, pak 

Hasan, dan bu RT sekali lagi 

terimah kasih insya Allah tidak 

kupakasiri'ki," 

 Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

 Simpulan analisis: 

Dilihat dari pandangan model framing Zhondang Pan dan Kisocki 

berita Emak-emak Kalumpang Satukan Suara Menangkan ADAMA, berita ini 

wartawan sudah memenuhi model framing Zhondang Pan dan Kosicki 

dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur 

retoris. Berita ini wartawan menguatkan beritanya dengan kutipan sumber 

serta berita ini sudah mengandung unsur 5W+1H dan bahasa yang wartawan 

gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami, dapat dimengerti sehingga 

penerima informasi dapat memahami berita tersebut. 

8. Analisis Berita Ke Delapan 
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Judul  : Aura Sebut Danny Pomanto Membangun Mulai dari Lorong 

karena Lorong Sel Sebuah Kota 

Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Minggu 18 Oktober 2020 

Berita   :Fajar.co.id, Makassar -- Sabtu, 17 Oktober, kampanye 

kandidat nomor urut satu, Danny-Fatma (Adama) menyasar wilayah di 

kecamatan Wajo. Dikampanye dialogis ini di wakili oleh Indira Jusuf Ismail 

dan Aura Aulia Imandara. 

 

Dalam kampanye dialogis di jalan Muhammadiyah Kelurahan Melayu, Aura 

Aulia Imandara ketika membawakan kata sanbutan ia langsung membakar 

semangat warga yang hadir. 

 

"Saya ucapkan terimah kasih atas kehadiran warga disini, kami datang untuk 

silaturahmi sekaligus mendengar apa-apa keluhan warga saat ini."ucap Aura 

DP. 

 

Lebih lanjut Aura menyampaikan bahwa pasangan Danny-Fatma adalah 

pasangan yang ideal. Satunya anak lorong dan satunya lagi dari keterwakilan 

perempuan. 

 

Dia kembali mengingatkan ke warga bahwa sosok Mohammad Ramdhan 

Pomanto atau Danny Pomanto tentunya sudah tidak asing lagi bagi warga 

Makassar, karena pernah menjadi Wali Kota selama lima tahun periode 2014-

2019. 

 

"Kami juga ingin kembali mengigatkan warga bahwa saat ini Pak Danny 

Pomanto bersama Wakilnya Ibu Fatmawati kembali maju bertarung di Pilkada 

Makassar. Siapki semua menangkan "ADAMA"kata Aura yang disertai 

teriakan dari warga, Siap…Adama. 

 

Bahkan dikesempatan itu Aura menjelaskan di era kepemimpinan Danny 

Pomanto membangun Makassar lebih kepada pelibatan masyarakat dan 

memulai pembangunan kota Makassar itu dari lorong. 

 

"Pak Danny memang tidak fokus pada penbangunan fisik, tapi beliau mulai 

membangun dari lorong karena lorong adalah sel sebuah kota, dan Pak Danny 

selalu ingin merubah main side warga tentang lorong. Jadi membangun mulai 

dari lorong."ungkap Aura dihadapan warga. 

 

Dia juga menyebutkan banyak program pemberdayaan lorong yang lahir saat 

Danny Pomanto menjabat Wali Kota Makassar. Diantaranya, Lorong Garden 
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(Longgar), Lorong Sehat(Lomgset), Makassar Tidak Rantasa(MTR). Dengan 

berbagai program ini lorong-lorong di Makassar jadi bersih dan cantik 

sehingga warga juga lebih nyaman. 

 

Olehnya itu, Aura berharap pada Pilkada 2020 ini masyarakat bisa memilih 

pemimpin yang benar-benar merakyat dan punya program realistis. 

 

"Karena itu kami berharap warga bisa cerdas memilih pemimpin dalam 

Pilkada Makassar ini. Sebab hal ini menentukan masa depan Makassar lima 

tahun kedepan. Janganki salah pilih. Pilihk calon yang punya visi misi dan 

program yang realistis."jelasnya. 

 

Sementara Indira Jusuf Ismail yang turut mendampingi Aura, menambahkan 

bahwa Aura yang merupakan anak sulungnya bersama Danny Pomanto (DP) 

dan diketahui pula Aura juga seorang arsitek. 

 

"Saat kampanye memang saya selalu didampingi anak saya Aura dan 

komunitas Werori Langi, anak saya ini juga arsitek seperti Pak Danny. Tapi 

janganki lupa yah 9 desemberpilihki yang nomor satu untuk Makassar dua 

kali tambah baik."ungkap Indira Jusuf Ismail. (rilis) 

 

Tabel 4.8 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Aura Sebut Danny Pomanto Mulai 

dari Lorong karena Lorong Sel 

Sebuah Kota 

 Lead 
Fajar.co.id, Makassar -- Sabtu, 17 

Oktober, kampanye kandidat nomor 

urut satu, Danny-Fatma (Adama) 

menyasar wilayah di kecamatan 

Wajo. Dikampanye dialogis ini di 

wakili oleh Indira Jusuf Ismail dan 

Aura Aulia Imandara. 

 Latar Informasi Dalam kampanye dialogis di jalan 

Muhammadiyah Kelurahan 

Melayu, Aura Aulia Imandara 

ketika membawakan kata sambutan 
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ia langsung membakar semangat 

warga yang hadir. 

 Kutipan Sumber 1. Aura 

 "Saya ucapkan terimah kasih 
atas kehadiran warga disini, 

kami datang untuk silaturahmi 

sekaligus mendengar apa-apa 

keluhan warga saat ini."  

 "Kami juga ingin kembali 

mengigatkan warga bahwa saat 

ini Pak Danny Pomanto bersama 

Wakilnya Ibu Fatmawati 

kembali maju bertarung di 

Pilkada Makassar. Siapki semua 

menangkan "ADAMA" 

 "Pak Danny memang tidak 
fokus pada penbangunan fisik, 

tapi beliau mulai membangun 

dari lorong karena lorong adalah 

sel sebuah kota, dan Pak Danny 

selalu ingin merubah main side 

warga tentang lorong. Jadi 

membangun mulai dari 

lorong."ungkap Aura dihadapan 

warga. 

 "Karena itu kami berharap 
warga bisa cerdas memilih 

pemimpin dalam Pilkada 

Makassar ini. Sebab hal ini 

menentukan masa depan 

Makassar lima tahun kedepan. 

Janganki salah pilih. Pilihk 

calon yang punya visi misi dan 

program yang realistis." 

2. Indra jusuf ismail 

 "Saat kampanye memang saya 
selalu didampingi anak saya 

Aura dan komunitas Werori 

Langi, anak saya ini juga arsitek 

seperti Pak Danny. Tapi 

janganki lupa yah 9 

desemberpilihki yang nomor 
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satu untuk Makassar dua kali 

tambah baik." 

 Pernyataan Bahkan dikesempatan itu Aura 

menejelaskan di era kepemimpinan 

Danny Pomanto membangun 

Makassar lebih kepada pelibatan 

masyarakat dan memulai 

pembangunan Kota Makassar itu 

dari lorong. Aura berharap pada 

pilkada 2020 ini masyarakat bisa 

memilih yang benar-benar 

merakyat dan punya program 

realitas. 

 Penutup  Ditutup dengan pernyataan Indira 

Jusuf Ismail. 

Struktur Skrip What 
Kampanye dialogis 

 Where 
Jln.Muhammadiyah 

Kelurahan Melayu, 

Kecamatan Wajo 

 When 
Sabtu 17 Oktober 2020 

 Who 
Indra Jusuf Ismail dan Aura Aulia 

Imandara 

 Why 
Karena Lorong Sel Sebuah Kota 

 How 
Pasangan Danny-Fatma adalah 

pasangan yang ideal. Satunya anak 

lorong dan satunya lagi dari 

keterwakilan perempuan. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf 1-2 merupakan inti dari 

sebuah berita, paragraf 3 sampai 

akhir merupakan pernyataan dari 

Aura Aulia Imandara dan Indra 

Jusuf Ismail 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, silaturahmi: Menjalin 

hubungan yang baik, membakar 

semangat: Memberikan atau 

meningkatkan semangat. 

 Grafis, gambar/foto, tampak 
foto Aura Aulia Imandara. 

 Kata, Idiom, dia kembali 
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mengingatkan ke warga bahwa 

sosok Mohammad Ramdhan 

Pomanto atau Danny Pomanto 

tentunya sudah tidak asing lagi 

bagi warga Makassar, karena 

pernah menjadi Wali Kota 

selama lima tahun periode 2014-

2019. 

 

Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

Simpulan analisis: 

 Dalam berita Aura Sebut Danny Pomanto Membangun Mulai dari 

Lorong karena Lorong Sel Sebuah Kota wartawan sudah memberkan 

informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, dimengerti dan susunan 

beritanya dilihat dari model framing Zhondang Pan dan Kosicki sudah sesuai 

dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur 

retoris. Wartawan juga menguatkan beritanya dengan menggunakan kutipan 

narasumber serta berita ini sudah mengandung unsur 5W+1H. 

9. Analisis Berita Ke Sembilang 

 

Judul  : Guru Mengaji Minta Lomba MTQ Dihadirkan Lagi, Appi : 

Akan Kami Wujudkan 
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Sumber  : Media Online Fajar.co.id, Minggu 18 Oktober 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Dania, perempuan yang 

sehari-hari meluangkan waktunya untuk mengajar nggaji atau baca Al-Quran 

di JlAbdesir, Kecamatan Panakukang, memberanikan diri bersuara atas 

nasibnya kini. 

 

Pada kesempatan kampanye dialogis yang dihadiri calon Wali kota Makassar, 

Munafri Arifuddin, di Kelurahan Tamamaung, Panakukang, Sabtu 

(17/10/2020), Dania menyampaikan keluh kesah dan harapannya. 

 

Baginya saat ini sepengamatannya banyak dari teman sejawatnya yang 

dulunya menjadi guru mengaji pada akhirnya berhenti dan mencari pekerjaan 

lain. 

 

Ini dikarenakan menurutnya kesejahteraan untuk guru-guru mengaji masih 

dinomor duakan oleh Pemerintah. 

 

"Semakin tahun terpangkas jumlah guru mengaji, Pak minta tolong angkat 

kesejahteraan kami, harapnya kepada Appi sapaan Munafri. 

 

Tak hanya itu, ia menyayangkan Pemerintah kota Makassar tak lagi 

menggelar lomba MTQ dalam beberapa tahun terakhir. 

Sementara menurut Dania, kegiatan lomba MTQ ini menjadi salah satu ajang 

yang memotivasi anak-anak untuk terus berprestasi utamanya dalam bacaan 

Al-Quran. 

 

"Iya sayang sekali itu Pak, sebenarnya tak masalah berapa jumlah hadiahnya. 

Kalau saya berharap sekali lomba MTQ ini bisa kembali dihadirkan," 

tutupnya. 

 

Appi pada momen itu langsung menjawab keluhan dan harapan dari salah satu 

guru mengaji ini. 

 

Cawali nomor urut dua itu menyebut bahwa dalam programnya utamanya 

pada pilar kesejahteraan sudah dijabarkan beberapa poin yang harus 

disegerakan jika nantinya terpilih. 

 

"Salah satu poinnya adalah akan ada insentif untuk guru mengaji, pengurus 

jenazah, guru sekolah minggu dan semua pendidik agama," tegasnya. 

 

"Mengapa hal itu perlu disegerakan sebab melihat situasi dimana banyak 

guru-guru mengaji, ustadz dan iman-iman mesjid misalnya masih jauh dari 
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kata sejahtera. Bagaimana anak-anak kita mau belajar mengaji dengan baik, 

kalau ustadznya masih lapar, masih berpikir hari ini makan apa, besok makan 

apa. Makanya harus kita perhatikan,” sambungnya. 

 

Soal lomba MTQ, Appi mengatakan bahwa kegiatan yang bernilai positif itu 

tentu akan digelar secara berkala. 

 

Tak hanya sekedar itu, CEO PSM Makassar menegaskan hadiah lomba MTQ 

tak akan lebih kecil dari lomba-lomba lainnya. 

 

"Tidak bolehlah itu, hadiah lomba MTQ nanti tak boleh lebih kecil dari lomba 

menyanyi. Jadi mari kita sama-sama berjalan, saya harap dukungan ta' semua 

dan nantinya untuk pembangunan kota Makassar tidak bisa kalau cuman saya 

dan Pak Rahman Bando yang bekerja, tetapi diperlukan kerjasama dengan 

masyarakat termasuk warga di sini," tuturnya. (rls) 

 

Tabel 4.9 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Guru Mengaji Minta Lomba MTQ 

Dihadirkan Lagi, Appi : Akan Kami 

Wujudkan 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Dania, perempuan yang sehari-hari 

meluangkan waktunya untuk 

mengajar nggaji atau baca Al-

Quran di Jln. Abdesir, Kecamatan 

Panakukang, memberanikan diri 

bersuara atas nasibnya kini. 

 Latar Informasi Pada kesempatan kampanye 

dialogis yang dihadiri calon Wali 

kota Makassar, Munafri Arifuddin, 

di Kelurahan Tamamaung, 

Panakukang, Sabtu (17/10/2020), 

Dania menyampaikan keluh kesah 

dan harapannya. 

Baginya saat ini sepengamatannya 

banyak dari teman sejawatnya yang 
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dulunya menjadi guru mengaji pada 

akhirnya berhenti dan mencari 

pekerjaan lain. 

 Kutipan Sumber 1. Dania: 

 Semakin tahun terpangkas 
jumlah guru mengaji, Pak minta 

tolong angkat kesejahteraan 

kami, harapnya kepada Appi 

sapaan Munafri 

 Iya sayang sekali itu pak, 

sebenarnya tak masalah berapa 

jumlah hadiahnya. Kalau saya 

berharap sekali lommba MTQ 

ini bisa kembali dihadirkan 

2. Munafri Arifuddin: 

 "Salah satu poinnya adalah akan 
ada insentif untuk guru mengaji, 

pengurus jenazah, guru sekolah 

minggu dan semua pendidik 

agama," tegasnya. 

 "Mengapa hal itu perlu 
disegerakan sebab melihat 

situasi dimana banyak guru-guru 

mengaji, ustadz dan iman-iman 

mesjid misalnya masih jauh dari 

kata sejahtera. Bagaimana anak-

anak kita mau belajar mengaji 

dengan baik, kalau ustadznya 

masih lapar, masih berpikir hari 

ini makan apa, besok makan 

apa. Makanya harus kita 

perhatikan,” 

 "Tidak bolehlah itu, hadiah 
lomba MTQ nanti tak boleh 

lebih kecil dari lomba menyanyi. 

Jadi mari kita sama-sama 

berjalan, saya harap dukungan 

ta' semua dan nantinya untuk 

pembangunan kota Makassar 

tidak bisa kalau cuman saya dan 

Pak Rahman Bando yang 

bekerja, tetapi diperlukan 
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kerjasama dengan masyarakat 

termasuk warga di sini," 

 Pernyataan Soal lomba MTQ, Appi 

mengatakan bahwa kegiatan yang 

bernilai positif itu tentu akan 

digelar secara berkala. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan Appi. 

Struktur Skrip What 
Guru Mengaji Minta Lomba MTQ 

Dihadirkan lagi 

 Where 
Jln.Abdesir,Kelurahan Tamamaung, 

Kecamatan Panakukang 

 When 
Sabtu 17 Oktober 2020 

 Who 
Munafri Arifuddin 

 Why 
Kesejahteraan guru mengaji masih 

dinomor duakan oleh pemerintah 

 How 
Appi mengatakan bahwa kegiatan 

yang bernilai positif itu tentu akan 

digelar secara berkala 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai dua 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf lima, delapan, sebelas, 

dua belas dan lima belas merupakan 

kutipan sumber dan paragraf yang 

lain berita yang ingin disampaikan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, insentif: Bantuan. 

 Grafis, gambar/foto, tampak 
foto Moh. Ramadhan Pomanto 

beserta warga sekitar. 

 Kata, Idiom, "Salah satu poinnya 
adalah akan ada insentif untuk 

guru mengaji, pengurus jenazah, 

guru sekolah minggu dan semua 

pendidik agama,"   

 Sumber : Analisi Olahan Penelitian 2021 
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 Simpulan analisis: 

 Dalam berita Guru Mengaji Minta Lomba MTQ Dihadirkan Lagi, 

Appi: Akan Kami Wujudkan, dilihat dari pandangan model Zhondang Pan dan 

Kosicki wartawan sudah memenuhi model framing Zhondang dimulai dari 

struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. Dalam 

berita ini wartawan menguatkan beritanya melalui kutipan narasumber dan 

bahasa yang wartawan gunakan adalah bahasa yang mudah dipahami oleh 

penerima informasi. 

10. Analisis Berita Ke Sepuluh 

 

Judul  : Appi ke Timungan Lompoa, Warga Curhat Soal Buruknya 

Drainase 

Sumber  : Media Online Harian Fajar, Sabtu 24 Oktober 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Persoalan banjir dan 

minimnya air bersih menjadi topik dialog warga Jalan Sunu, Kelurahan 

TimunganLompoa, Kecamatan Bontoala saat dikunjungi Calon Walikota 

Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), Sabtu (24/10/2020). Buruknya drainase 

menjadi penyebabnya. 

 

Seperti yang diakui H. Syamsuddin, tokoh masyarakat setempat yang juga 

pedagang di Pasar Sentral Makassar. Ia menyebut, kebutuhan mendasar yang 
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diinginkan warga adalah sistem drainase lingkungan yang tertata, utamanya 

kanal Pannampu. 

 

“Paling mendesak adalah drainase pak,” keluhnya di sela-sela dialog. 

 

Tidak tertatanya sistem drainase di Bontoala, jadi penyebab utama wilayah 

tersebut sering terendam saat musim penghujan datang. Ditambah buruknya 

kanal Pannampu yang bau dan banyak sampah. 

 

Appi pun merespon keinginan warga. Pasangan Calon Wakil Walikota, 

Rahman Bando ini, berjanji akan memperhatikan sistem drainase di Bontoala. 

"Memang jalur pembuangan yang harus ada. Harus ditata sebaik-baiknya. Itu 

yang akan kami lakukan,” tegas Appi. 

 

Paslon nomor urut 2 itu juga berencana merivitalisasi kanal tersebut dengan 

berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulsel agar kanal tersebut bisa 

menjadi kawasan asri dan hijau. 

 

Appi juga berkomitmen akan menghadirkan pelayanan kesehatan merata 

tanpa pandang bulu untuk semua kalangan masyarakat. 

 

"Hal yang tak kalah penting adalah keluhan kamar kelas III penuh. Warga pun 

terpaksa memilih kelas II atau kelas I dengan harus mengeluarkan biaya 

tambahan. Kami akan siapkan rumah sakit rawat inap di setiap kecamatan, 

tidak ada lagi sistem kelas, siapa pun yang datang duluan dia yang akan 

menikmati fasilitas rumah sakit tersebut. Semua kelas rata. Untuk semua 

kalangan dan lapisan ekonomi masyarakat," papar Appi di hadapan puluhan 

warga yang hadir. 

 

Ketua Perindo Makassar, Ruslan Mahmud yang mendampingi Appi, 

mengajak warga Bontoala untuk tidak ragu menjatuhkan pilihan kepada calon 

nomor urut 2 itu. 

 

Ia mengatakan, program unggulan Appi-Rahman menjadi harapan masyarakat 

untuk perbaikan warga Makassar ke depan. 

 

"Appi-Rahman yang sangat paham apa yang menjadi kebutuhan dasar 

masyarakat. Terutama bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah 

pandemi Covid-19. Kalau soal ini, Appi-Rahman tidak hanya janji-janji. Tapi 

sudah ada bukti," serunya, disambut tepuk tangan dan yel-yel 'dua duadua, 

Appi-Rahman menang, Makassar bangkit'. (endra/fajar) 
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Tabel 4.10 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Appi ke Timungan Lompoa, Warga 

Curhat Soal Buruknya Drainase 

 Lead FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Persoalan banjir dan minimnya air 

bersih menjadi topik dialog warga 

Jalan Sunu, Kelurahan 

TimunganLompoa, Kecamatan 

Bontoala saat dikunjungi Calon 

Walikota Makassar, Munafri 

Arifuddin (Appi), Sabtu 

(24/10/2020). Buruknya drainase 

menjadi penyebabnya. 

 Latar Informasi Seperti yang diakui H. Syamsuddin, 

tokoh masyarakat setempat yang 

juga pedagang di Pasar Sentral 

Makassar. Ia menyebut, kebutuhan 

mendasar yang diinginkan warga 

adalah sistem drainase lingkungan 

yang tertata, utamanya kanal 

Pannampu. 

 Kutipan Sumber 1. H. Syamsuddin: 

 “Paling medesak adalah drainase 
pak” 

2. Appi: 

 "Hal yang tak kalah penting 
adalah keluhan kamar kelas III 

penuh. Warga pun terpaksa 

memilih kelas II atau kelas I 

dengan harus mengeluarkan 

biaya tambahan. Kami akan 

siapkan rumah sakit rawat inap 

di setiap kecamatan, tidak ada 

lagi sistem kelas, siapa pun yang 

datang duluan dia yang akan 
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menikmati fasilitas rumah sakit 

tersebut. Semua kelas rata. 

Untuk semua kalangan dan 

lapisan ekonomi masyarakat," 

 "Appi-Rahman yang sangat 

paham apa yang menjadi 

kebutuhan dasar masyarakat. 

Terutama bagaimana memenuhi 

kebutuhan masyarakat di tengah 

pandemi Covid-19. Kalau soal 

ini, Appi-Rahman tidak hanya 

janji-janji. Tapi sudah ada 

bukti," serunya, disambut tepuk 

tangan dan yel-yel 'dua duadua, 

Appi-Rahman menang, 

Makassar bangkit'. 

 Pernyataan Paslon nomor urut 2 itu juga 

berencana merivitalisasi kanal 

tersebut dengan berkoordinasi 

dengan Pemerintah Provinsi Sulsel 

agar kanal tersebut bisa menjadi 

kawasan asri dan hijau. 

 Penutup Ditutup dengan berita yang 

disampaikan wartawan 

Struktur Skrip What 
Buruknya Drainase 

 Where 
Jln. Sunu, Kelurahan Timungan 

Lompoa, Kecataman Bontoala 

 When 
Sabtu 24 Oktober 2020 

 Who 
Munafri Arifuddin 

 Why 
Warga curhat soal buruknya 

Drainase 

 How 
Rahman bando berjanji akan 

memperhatikan sistem drainase di 

Bontoala. "Memang jalur 

pembuangan yang harus ada. Harus 

ditata sebaik-baiknya. Itu yang akan 

kami lakukan,” tegas Appi. 

Appi juga berkomitmen akan 

menghadirkan pelayanan kesehatan 
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merata tanpa pandang bulu untuk 

semua kalangan masyarakat. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai dua 

merupakan inti dari sebuah berita, 

paragraf tiga, delapan, dan sebelas 

kutipan dari narasumber, dan 

paragraf yang berita yang ingin 

disampaikan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, sistem drainase: 

Pembuangan massa air, 

merivitalisasi: Proses, pandang 

bulu : Melihat orang sama saja. 

 Grafis, gambar/foto, tampak 
foto Munafri Arifuddin beserta 

warga sekitar. 

 Kata, Idiom, Appi-Rahman yang 
sangat paham apa yang menjadi 

kebutuhan dasar masyarakat. 

Terutama bagaimana memenuhi 

kebutuhan masyarakat di tengah 

pandemi Covid-19. 

 Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

 Simpulan analisis: 

Dalam berita Appi ke Timungan Lompoa, Warga Curhat Soal 

Buruknya Drainase, dilihat dari pandangan model framing Zhondang Pan dan 

Kosicki wartawan sudah memenuhi model framing, wartawan menguatkan 

beritanya dengan menguatkan beritanya dengan menggunakan kutipan 

narasumber serta bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh penerima 

informasi dan berita ini sudah mengandung unsur 5W+1H. 
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11. Analisis Berita Ke Sebelas 

 

Judul  : Diantara 4 Figur Wakil, Rahman Bando Paling Pengalaman 

dan Menjanjikan 

Sumber  : Media Online Harian Fajar, Selasa 28 Oktober 2020 

Berita  : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Sosok Abdul Rahman 

Bando mendapat respon positif oleh warga kota Makassar dan juga legislator 

partai pengusung Appi-Rahman. 

 

Dalam beberapa pekan terakhir masa kampanye, Rahman Bando yang 

merupakan birokrat senior dengan segudang pengalaman dan jabatan di 

Pemerintahan kota Makassar ini disambut hangat oleh warga. 

 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan itu dinilai mampu menjabarkan dan 

memberikan solusi atas berbagai keluhan dari berbagai masalah masyarakat 

yang ada. 

 

"Kalau orang Pemerintahan seperti Pak Rahman Bando memang sudah tidak 

diragukan lagi, berbagai masalah soal drainase sampai masalah infrastruktur 

pendidikan bisa dijabarkan solusi-solusinya dengan baik dan kongkrit. Tentu 

ini berbeda dengan calon wakil wali kota yang lain," tuturKetua RW 07 

Ballaparang, Sudirman Slamet, Kamis (15/10/2020) lalu. 

 

Yang disampaikan Sudirman Slamet ini cukup beralasan, sebab kala 

berdialog dengan Rahman Bando, masalah minimnya infrastruktur 
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pendidikan di wilayah Ballaparang atau di Kecamatan Rappocini bisa 

dijabarkan dengan disertai solusi yang masuk akal. 

 

"Tidak sembarangan solusinya, tapi memang sudah dikonsep dengan baik. 

Pak Rahman Bando katanya mau bangun 10 SMP Negeri baru dan satu 

diantaranya nanti di wilayah sini karena dillihat dalam konsep zonasi 

memang tidak ada sekolah SMP di sini, nah itu baru jawaban tepat," 

sambungnya. 

 

Selain pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, adik Bupati 

Enrekang, Muslimin Bando, itu juga sempat menjabat Kepala Dinas Plt. 

Kepala Badan Keluarga Berencana Makassar 2011. 

 

Kemudian Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar 2012, Kepala 

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar 2013, 

dan Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar 2016 dan 2019. 

 

Berbagai sumbangsi inovasi dalam berbagai program telah ia catatkan saat 

menjabat. 

 

Semisal merintis wisata Mangrove dan sebagai tokoh penggerak literasi 

Makassar dengan programnya perpustakaan lorong. 

 

Secara terpisah legislator kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan 

(PPP), Fasruddin Rusli, menerangkan bahwa Appi yang maju sebagai 

Cawali dan menggandeng Rahman Bando sebagai wakilnya adalah pilihan 

yang sangat tepat. 

 

Baginya Paslon dengan tagline 'Makassar Bangkit' ini bisa bersinergi dengan 

peran dan kemampuan masing-masing untuk mewujudkan visi dan misinya 

kelak jika terpilih. 

 

"Pas sekali, Pak Appi yang senior di bidang perekonomian sebagai 

pengusattyhha dengan jejaring luas sangat mumpuni memimpin dan 

membangkitkan Makassar. Komunikasi untuk mendatangkan investasi sudah 

tidak diragukan lagi, kemudian Pak Rahman yang puluhan tahun sebagai 

birokrat paham betul cara membenahi pemerintahan nantinya," terangnya, 

Senin (19/10/2020). 

 

Senanda dengan Fasruddin, legislator Makassar lainnya dari Partai 

Demobkrat, Abdi Asmara, menerangkan bahwa alasan inilah yang membuat 

Partai bentukan mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, itu 

memilih mengusung Appi-Rahman pada Pilwali Makassar 2020 ini. 
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"Kami di Demokrat selalu mempertimbangkan dengan matang saat 

menjatuhkan pilihan siapa yang akan diusung di Pilkada. Terkhusus di 

Makassar kami tahu caranya menang dan sudah dua kali memenangkan 

Pilwali. Sosok Appi-Rahman ini sudah pas dan komplit untuk saling bahu 

membahu membangun Makassar, keduanya memiliki kembampuan yang 

sama dibutuhkan," tuturnya.(RLS/fnn) 

 

Tabel 4.11 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Diantara 4 Figur Wakil, Rahman 

Bando Paling Pengalaman dan 

Menjanjikan 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - 

Sosok Abdul Rahman Bando 

mendapat respon positif oleh 

warga kota Makassar dan juga 

legislator partai pengusung Appi-

Rahman. 

 Latar Informas Dalam beberapa pekan terakhir 

masa kampanye, Rahman Bando 

yang merupakan birokrat senior 

dengan segudang pengalaman dan 

jabatan di Pemerintahan kota 

Makassar ini disambut hangat 

oleh warga. 

Mantan Kepala Dinas Pendidikan 

itu dinilai mampu menjabarkan 

dan memberikan solusi atas 

berbagai keluhan dari berbagai 

masalah masyarakat yang ada 

 Kutipan Sumber 1. Sudirman Slamet, Ketua RW: 

 "Kalau orang Pemerintahan 
seperti Pak Rahman Bando 

memang sudah tidak 

diragukan lagi, berbagai 
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masalah soal drainase sampai 

masalah infrastruktur 

pendidikan bisa dijabarkan 

solusi-solusinya dengan baik 

dan kongkrit. Tentu ini 

berbeda dengan calon wakil 

wali kota yang lain," 

 "Tidak sembarangan 

solusinya, tapi memang sudah 

dikonsep dengan baik. Pak 

Rahman Bando katanya mau 

bangun 10 SMP Negeri baru 

dan satu diantaranya nanti di 

wilayah sini karena dillihat 

dalam konsep zonasi memang 

tidak ada sekolah SMP di sini, 

nah itu baru jawaban tepat," 

 Iya saying sekali itu pak, 
sebenarnya tak masalah berapa 

jumlah hadiahnya. Kalau saya 

berharap sekali lommba MTQ 

ini bisa kembali dihadirkan 

2. Fasruddin Rusli: 

"Pas sekali, Pak Appi yang 

senior di bidang perekonomian 

sebagai pengusattyhha dengan 

jejaring luas sangat mumpuni 

memimpin dan 

membangkitkan Makassar. 

Komunikasi untuk 

mendatangkan investasi sudah 

tidak diragukan lagi, kemudian 

Pak Rahman yang puluhan 

tahun sebagai birokrat paham 

betul cara membenahi 

pemerintahan nantinya," 

3. Abdi Asmara: 

"Kami di Demokrat selalu 

mempertimbangkan dengan 

matang saat menjatuhkan 

pilihan siapa yang akan 

diusung di Pilkada. Terkhusus 
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di Makassar kami tahu caranya 

menang dan sudah dua kali 

memenangkan Pilwali. Sosok 

Appi-Rahman ini sudah pas 

dan komplit untuk saling bahu 

membahu membangun 

Makassar, keduanya memiliki 

kemampuan yang 

dibutuhkan," 

 Pernyataan Selain pernah menjabat sebagai 

Kepala Dinas Pendidikan, adik 

Bupati Enrekang, Muslimin 

Bando, itu juga sempat menjabat 

Kepala Dinas Plt. Kepala Badan 

Keluarga Berencana Makassar 

2011. 

 Penutup 

 

Ditutup dengan pernyataan 

legislator 

Struktur Skrip What 
Rahman Bando Paling 

Pengalaman dan Menjanjikan 

 Where 
Kota Makassar 

 When 
Rabu 28 Oktober 2020 

 Who 
Abdul Rahman Bando 

 Why 
Rahman Bando paling 

pengalaman dan menjanjikan 

 How 
Appi-rahman ini sudah pas dan 

komplit untuk saling bahu 

membahu membangun Makassar 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai tiga 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf empat, enam, tiga 

belas, dan lima belas merupakan 

kutipan sumber, paragraf yang 

lain berita yang ingin disampaikan 

wartawan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 
 Leksikon, birokat senior: 

Anggota senior, sumbangsi: 
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dan grafis Bantuan. 

 Grafis, gambar/foto, tampak 

foto Abdul Rahman Bondo 

dijalan dan warga sekitar. 

 Kata, Idiom, sebab kala 
berdialog dengan Rahman 

Bando, masalah minimnya 

infrastruktur pendidikan di 

wilayah Ballaparang atau di 

Kecamatan Rappocini bisa 

dijabarkan dengan disertai 

solusi yang masuk akal.    

 Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

 Simpulan analisis: 

Dalam berita Diantara 4 Figur Wakil, Rahman Bando Paling 

Pnegalaman dan Menjanjika, wartawan sudah memenuhi model framing 

Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, 

struktur tematik dan struktur retoris. Dalam berita ini sekali membaca bagian 

leadnya penerima informasi sudah memahami maksud dari berita tersebut, 

wartawan memberikan informasinya dengan bahasa yang mudah dipahami 

serta tersusun dengan baik, wartawan juga menguatkan berita ini dengan 

menggunakan kutipan sumber. 

12. Analisis Berita Ke Dua Belas 
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Judul  : Polling Pasca-Debat di Makassar Infoku, DILAN Ungguli 3 

Paslon Lain 

Sumber  : Media Online Harian Fajar, Senin 09 November 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Hasil debat publik seri 

pertama Pilwalkot Makassar 2020 di Jakarta, Sabtu (7/11) lalu, memberikan 

dampak positif bagi pasangan calon nomor urut 3, Syamsu Rizal-Fadli 

Ananda. Animo dukungan untuk paket dengan jargon DILAN itu semakin 

besar, bagi di lapangan maupun di dunia maya.  

Tidak heran bila DILAN memenangkan sejumlah polling atau voting di 

beberapa akun Instagram. Selain Info Kejadian Makassar (IKM), paket 

representasi Muhammadiyah-NU itu juga unggul dalam hasil polling 

Makassar Infoku. Pengumpulan suara dilakukan sebelum hingga setelah debat 

publik perdana. 

Berdasarkan hasil polling Makassar Infoku, persaingan menyisakan dua 

kandidat yakni DILAN melawan APPI-RAHMAN. Sedangkan suara dari 

petahana ADAMA tertinggal jauh, begitu juga dengan IMUN. Adapun total 

followers yang mengikuti polling di Makassar Infoku tidak sebesar IKM. 

"Hasil polling/voting sebelum dan dilanjut setelah debat 'DEBAT 

PUBLIK' Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020. Jumlah 

partisipasi atau voters 6.647. Hasilnya sebagai berikut: 1. 

@dilanmakassar2020 : 2.887 (43%): 2. @appi.rahman : 2.668 (40%); 

3. @adamamakassar : 563 (9%) dan 4. @irman_zunnun.official : 529 (8%)," 

tulis Makassar Infoku di akun Instagramnya. 

Sebelumnya dalam hasil polling IKM yang diikuti 13.089 followers, DILAN 

juga unggul dari tiga paslon lain. Voting yang berlangsung pada Sabtu (7/11) 

rentang pukul 20.00-24.00 Wita menempatkan DILAN dengan dukungan 

tertinggi sebanyak 4.974 pengikut atau setara 38%. Disusul APPI-RAHMAN 

didukung 4.581 pengikut (35%), ADAMA didukung 1.832 pengikut (14%) 

dan IMUN didukung 1.702 pengikut (13%). 

"Jumlah partisipasi atau voters sebanyak 13.089 followers 

@info_kejadian_makassar dan hasilnya sebagai berikut : @adamamakassar : 

1.832 Followers (14%); @appi.rahman : 4.581 Followers 

(35%); @dilanmakassar2020 : 4.974 Followers (38%) 
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dan @irman_zunnun.official : 1.702 Followers (13%)," tulis IKM di akun 

Instagramnya. 

Juru Bicara DILAN, Andi Widya Syadzwina, sebelumnya mengapresiasi hasil 

polling tersebut, apalagi DILAN unggul dari tiga paslon lain yang menjadi 

rivalnya. Hasil polling itu disebutnya menjadi semangat bagi kandidat dan 

seluruh simpul pemenangan untuk bekerja lebih giat memastikan hasil positif 

juga dapat diraih di TPS. 

"Hasil polling dari Info Kejadian Makassar itu menambah spirit kita. Tapi 

ingat teman-teman jangan cepat berpuas diri, perjuangan belum usai. Mari 

rapatkan barisan untuk memastikan kemenangan DILAN di Pilwalkot 

Makassar 2020 pada 9 Desember mendatang," ujar dia. 

Lebih jauh, Wina-sapaan akrabnya, menyebut hasil positif yang diraih DILAN 

pada polling IKM, tidak lepas berkat permorfa prima jagoannya pada debat 

perdana semalam. Pasangan doktor dan dokter itu tampil sangat meyakinkan, 

mereka menguasai materi, paling kompak serta terbukti punya program yang 

paling unggul dan sesuai kebutuhan masyarakat. (rilis tim) 

Tabel 4.12 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Polling Pasca-Debat di Makassar 

Info, DILAN Ungguli 3 Palon Lain  
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 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- 
Hasil debat publik seri pertama 

Pilwalkot Makassar 2020 di 

Jakarta, Sabtu (7/11) lalu, 

memberikan dampak positif bagi 

pasangan calon nomor urut 3, 

Syamsu Rizal-Fadli Ananda. 

Animo dukungan untuk paket 

dengan jargon DILAN itu semakin 

besar, bagi di lapangan maupun di 

dunia maya.  

 Latar Informasi Tidak heran bila DILAN 

memenangkan sejumlah polling 

atau voting di beberapa akun 

Instagram. Selain Info Kejadian 

Makassar (IKM), paket representasi 

Muhammadiyah-NU itu juga 

unggul dalam hasil polling 

Makassar Infoku. Pengumpulan 

suara dilakukan sebelum hingga 

setelah debat publik perdana. 

 Kutipan Sumber Juru bicara DILAN, Andi Widya 

Syadzwina: 

"Hasil polling dari Info Kejadian 

Makassar itu menambah spirit kita. 

Tapi ingat teman-teman jangan 

cepat berpuas diri, perjuangan 

belum usai. Mari rapatkan barisan 

untuk memastikan kemenangan 

DILAN di Pilwalkot Makassar 

2020 pada 9 Desember mendatang," 

 Pernyataan Didapat dari akun instagram 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan tim 

Struktur Skrip What 
Hasil debat public seri pertama 

Pilwakot Makassar 2020 

 Where 
Jakarta 
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 When 
Sabtu 7 November 2020 

 Who 
DILAN 

 Why 
DILAN memenangkan sejumlah 

polling atau voting dibeberapa akun 

Instagram 

 How 
lepas berkat permorfa prima 

jagoannya pada debat perdana 

semalam. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai dua 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf delapan merupakan 

kutipan sumber, paragraf yang 

lainnya ingin berita yang ingin 

disampaikan wartawan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, polling: Pendapat 
umum. 

 Grafis, gambar/foto, tampak 

foto hasil polling di Instagram. 

 Kata, Idiom, hasil polling itu 
disebutnya menjadi semangat 

bagi kandidat dan seluruh 

simpul pemenangan untuk 

bekerja lebih giat memastikan 

hasil positif juga dapat diraih di 

TPS 

 Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

 Simpulan analisis: 

Dalam berita Polling Pasca-Debat di Makassar Infoku, DILAN 

Ungguli 3 Paslon Lain, berita ini wartawan sudah memenuhi model framing 

Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, 

struktur tematik dan struktur retoris. Berita ini dikuatkan juga dengan kutipan 

sumber dan dilengkapi dengan unsur 5W+1H dan bahasa yang digunakan 
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wartwan adalah bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh penerima 

informasi. 

13. Analisis Berita Ke Tiga Belas 

 

Judul  : Polling Debat Jilid Dua Pilwalkot Makassar, Appi Rahman 

Ungguli 3 Rivalnya 

Sumber  : Media Online Harian Fajar Rabu 25 November 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Hasil debat publik jilid 

kedua Pilwalkot Makassar 2020 di Jakarta, Selasa (24/11/2020) sukses 

mengangkat pamor pasangan calon nomor urut 2, Munafri Arifuddin - 

Rahman Bando (Appi-Rahman). 

 

Paslon berjargon Makassar Bangkit itu unggul telak dibanding tiga rivalnya 

berdasarkan poling terbuka yang dilaksanakan fajar.co.id. 
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Redaksi memberikan empat pasangan calon untuk dipilih netizen. Voting 

dibuka saat debat dimulai sekitar pukul 20.20 Wita dan berakhir pada pukul 

07.00 Wita, Rabu 25 November 2020. 

 

Hasilnya, Appi-Rahman mendapat voting terbesar sebanyak 53 persen, disusul 

Deng Ical - Fadli (DILAN) dengan raihan 26 persen, Danny - Fatma 

(ADAMA) 18 persen dan Irman YL - Andi Zunnun (IMUN) yang hanya 3 

persen. 

 

"Jumlah partisipasi atau voters sebanyak 16.002," demikian yang tertera di 

websitefajar.co.id yang resmi dicabut tepat pukul 08.00 Wita. 

  

Juru Bicara Appi-Rahman, Fadli Noor usai debat mengatakan, program 

stimulus ekonomi yang diusung Appi-Rahman sangat disukai masyarakat. 

Terkhusus di masa pandemi seperti ini. Dimana semua lini sektor baik besar, 

menengah apalagi yang skala kecil. 

 

"Di mata publik, Appi-Rahman berhasil menguasai panggung debat," kata 

Fadli Noor. 

 

Ketua PSI Sulsel itu juga mengapresiasi hasil polling tersebut. Hasil polling 

itu disebutnya sebagai pemecut semangat bagi kandidat dan seluruh simpul 

pemenangan untuk bekerja lebih massif meraih simpati masyarakat kota 

Makassar. (endra/fajar) 
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Tabel 4.13 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki  

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Polling Debat Jilid Dua Pilwalkot 

Makassar, Appi-Rahman Ungguli 3 

Rivalnya 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 

Hasil debat publik jilid kedua 

Pilwalkot Makassar 2020 di 

Jakarta, Selasa (24/11/2020) sukses 

mengangkat pamor pasangan calon 

nomor urut 2, Munafri Arifuddin - 

Rahman Bando (Appi-Rahman). 

 Latar Informasi Paslon berjargon Makassar Bangkit 

itu unggul telak dibanding tiga 

rivalnya berdasarkan poling terbuka 

yang dilaksanakan fajar.co.id. 

 Kutipan Sumber Fadli Noor, Juru bicara Appi-

Rahman: 

 “Program stimulus ekonomi yang 
diusung Appi-Rahman sangat 

disukai masyarakat” 

 Di mata public, Appi-Rahman 
berhasil menguasai panggung 

debat 

 Pernyataan "Jumlah partisipasi atau voters 

sebanyak 16.002," demikian yang 

tertera di websitefajar.co.id yang 

resmi dicabut tepat pukul 08.00 

Wita. 

 Penutup Hasil votingan 

Struktur Skrip What 
Debat ke dua publik jilid kedua 

Pilwakot Makassar 2020 

 Where 
Jakarta 
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 When 
Rabu 25 November 2020 

 Who 
Munafri Arifuddin-Rahman Bando 

 Why 
Voting dibuka saat debat dimulai 

sekitar pukul 20.20 Wita dan 

berakhir pada pukul 07.00 Wita, 

Rabu 25 November 2020. 

 How 
Hasil polling itu disebutnya sebagai 

pemecut semangat bagi kandidat 

dan seluruh simpul pemenangan. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai dua 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf enam dan tujuh 

kutipan sumber dan paragraf yang 

lain berita yang ingin disampaikan 

wartawan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, volting: Pendapat 
umum. 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto 

Appi-Rahman. 

 Kata, Idiom, hasilnya, Appi-

Rahman mendapat voting 

terbesar sebanyak 53 persen, 

disusul Deng Ical-Fadli 

(DILAN) dengan raihan 26 

persen, Danny-Fatma 

(ADAMA) 18 persen dan Irman 

YL - Andi Zunnun (IMUN) 

yang hanya 3 persen. 

 Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

 Simpulan analisis: 

Dalam berita, Polling Debat Jilid Dua Pilwakot Makassar, Appi-

Rahman Ungguli 3 Rivalnya dapat disimpulkan wartawan sudah memenuhi 

model framing Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, 

struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris. Berita ini dikuatkan 
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memalui kutipan sumber dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang 

mudah dipahami serta tulisan terususun dengan rapi dan baik. 

14. Analisis Berita Ke Empat Belas 

 

Judul  : Tema Debat Ketiga Soal Penanganan Covid-19, Appi-

Rahman Punya Panggung 

Sumber  : Media Online Harian Fajar, Kamis 03 Desember 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Debat Publik Ketiga 

Pilwalkot Makassar 2020, Jumat (4/12/2020) bakal menjadi panggung paslon 

nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Rahman Bando (Appi-Rahman). Betapa 

tidak, tema debat pamungkas yang kembali digelar di Jakarta itu mengangkat 

tema salah satunya penanganan Covid-19. 

 

Soal ini, komitmen Appi-Rahman sudah tak perlu diragukan lagi. Bukan 

hanya dalam visinya saja, bahkan sudah diwujudkan dalam misi. Juru Bicara 

Appi-Rahman, Fadli Noor mengatakan, data dan fakta di lapangan jelas 

terlihat. 

 

“Jadi sudah pasti Appi-Rahman bakal menguasai panggung debat terakhir ini. 

Kandidat kami sudah memperlihatkan kinerjanya. Ikut membantu pemerintah 

menangani dan mencegah penularan Covid-19,” tegas Fadli, Kamis 

(3/12/2020). 

Penanganan Covid-19, lanjut Fadli, masuk dalam dua program utama Appi-

Rahman, selain perbaikan ekonomi Kota Makassar. Program ini disusun oleh 

para pakar. Jauh sebelum gegap gempita Pilwalkot Makassar 2020, Appi-

Rahman pun sudah start dengan program ini. 
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Diawali dengan pembagian masker. Hingga hari ini sudah ada sebanyak 4 juta 

masker yang dibagikan. Juga pembagian handsanitizer. Kemudian 

penyemprotan disinfektan massal. Dilanjutkan dengan membentuk Duta Sehat 

dan Satgas Kesehatan. Yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang 

penanganan Covid-19. 

 

“Atas peran Appi-Rahman, Alhamdulillah kini Makassar bangkit perlahan 

keluar dari zona merah Covid-19. Jadi program Appi-Rahman sudah terasa 

efeknya di masyarakat. Sudah terbukti, bukan hanya janji,” lanjut Fadli lagi. 

 

Masih mau bukti lagi? Lanjut Fadli, di setiap kegiatan kampanye Appi-

Rahman juga selalu memperhatikan protokol kesehatan. Sebut saja saat 

pengukuhan ribuan relawan. Sebelum pengukuhan, para relawan wajib 

mengikuti tes SWAB. Masih dilapis lagi dengan tes rapid sebelum masuk ke 

ruangan pengukuhan. 

 

“Tema debat lainnya adalah soal penanggulangan kemiskinan. Lagi-lagi Appi-

Rahman Insya Allah unggul. Di tengah pandemi, Appi-Rahman sudah 

menyiapkan program penanggulangan kemiskinan yang sudah diterima 

dengan baik oleh masyarakat. Tinggal dilaksanakan ketika Appi-Rahman 

nanti memimpin Kota Makassar,” beber Fadli. 

 

Program itu adalah seperti menggenjot pembentukan UMKM di setiap 

RT/RW, relaksasi pajak untuk pengusaha, pemangkasan PBB, BPHPT hingga 

menghapus iuran-iuran wajib bulanan warga Kota Makassar. Semuanya agar 

beban ekonomi warga bisa berkurang di tengah pandemi. 

 

Tak hanya itu, Appi-Rahman sudah siap langsung membuka puluhan ribu 

lowongan kerja untuk warga Makassar ketika memimpin. 

 

“Juga mempermudah perizinan usaha. Sehingga akan memberi kesempatan 

banyak investor masuk ke Makassar. Dengan begitu, roda perekonomian 

kembali bergerak dan menyerap banyak tenaga kerja,” pungkas Fadli. (rls tim) 

 

 

 

 

 

 



94 

 

 

Tabel 4.14 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Tema Debat Ketiga Soal 

Penanganan Covid-19, Appi-

Rahman Punya Panggung. 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - 

Debat Publik Ketiga Pilwalkot 

Makassar 2020, Jumat (4/12/2020) 

bakal menjadi panggung paslon 

nomor urut 2, Munafri Arifuddin-

Rahman Bando (Appi-Rahman). 

Betapa tidak, tema debat 

pamungkas yang kembali digelar di 

Jakarta itu mengangkat tema salah 

satunya penanganan Covid-19. 

 Latar Informasi Soal ini, komitmen Appi-Rahman 

sudah tak perlu diragukan lagi. 

Bukan hanya dalam visinya saja, 

bahkan sudah diwujudkan dalam 

misi. Juru Bicara Appi-Rahman, 

Fadli Noor mengatakan, data dan 

fakta di lapangan jelas terlihat. 

 Kutipan Sumber Fadli Noor, Juru bicara Appi-

Rahman: 

 “Jadi sudah pasti Appi-Rahman 
bakal menguasai panggung debat 

terakhir ini. Kandidat kami sudah 

memperlihatkan kinerjanya. Ikut 

membantu pemerintah menangani 

dan mencegah penularan Covid-

19,” Di mata public, Appi-

Rahman berhasil menguasai 

panggung debat 

 “Atas peran Appi-Rahman, 
Alhamdulillah kini Makassar 

bangkit perlahan keluar dari zona 

merah Covid-19. Jadi program 
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Appi-Rahman sudah terasa 

efeknya di masyarakat. Sudah 

terbukti, bukan hanya janji,” 

 “Tema debat lainnya adalah soal 

penanggulangan kemiskinan. 

Lagi-lagi Appi-Rahman Insya 

Allah unggul. Di tengah pandemi, 

Appi-Rahman sudah menyiapkan 

program penanggulangan 

kemiskinan yang sudah diterima 

dengan baik oleh masyarakat. 

Tinggal dilaksanakan ketika 

Appi-Rahman nanti memimpin 

Kota Makassar,” 

 “Juga mempermudah perizinan 
usaha. Sehingga akan memberi 

kesempatan banyak investor 

masuk ke Makassar. Dengan 

begitu, roda perekonomian 

kembali bergerak dan menyerap 

banyak tenaga kerja,” 

 Pernyataan Appi-Rahman pun sudah start 

dengan program ini. 

Diawali dengan pembagian 

masker. Hingga hari ini sudah ada 

sebanyak 4 juta masker yang 

dibagikan. Juga pembagian 

handsanitizer. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan pungkas 

Fadli. 

Struktur Skrip What 
Debat ke tiga Soal Penanganan 

Covid-19 

 Where 
Jakarta 

 When 
Kamis 03 Desember 2020 

 Who 
Appi-Rahman 

 Why 
Tema debat pamungkas yang 

kembali digelar di Jakarta itu 

mengangkat tema salah satunya 

penanganan Covid-19. 
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 How 
Disetiap kegiatan kampanye Appi-

Rahman juga selalu memperhatikan 

protocol kesehatan. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai dengan dua 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf tiga, enam, delapan, 

dan dua belas merupakan kutipan 

sumber dan paragraf lainnya 

merupakan berita yang ingin 

disampaikan wartawan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, - 

 Grafis, gambar/foto, tampak foto 
Appi-Rahman. 

 Kata, Idiom, “Tema debat 
lainnya adalah soal 

penanggulangan kemiskinan. 

Lagi-lagi Appi-Rahman Insya 

Allah unggul. Di tengah 

pandemi, Appi-Rahman sudah 

menyiapkan program 

penanggulangan kemiskinan 

yang sudah diterima dengan baik 

oleh masyarakat. Tinggal 

dilaksanakan ketika Appi-

Rahman nanti memimpin Kota 

Makassar,” 

Sumber: Analisis Olahan Peneliti 2021 

Simpulan analisis: 

 Dalam berita Tema Debat Ketiga Soal Penanggung Covid-19, Appi-

Rahman Punya Panggung, dalam berita ini wartawan sudah memenuhi model 

framing Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, struktur 

skrip, struktur tematik dan struktur retoris. Berita ini dikuatkan dengan 

kutipan sumber dan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah 

dipahami oleh penerima informasi serta berita ini sudah mengandung unsur 

5W+1H. 
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15. Analisis Berita Ke Lima Belas 

 

Judul  : Selain LSI, Quick Count JSI Juga Unggulkan Danny-Fatma 

40,66 Persen 

Sumber  : Media Online Harian Fajar, Rabu 09 Desember 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID,MAKASSAR- Selain Lingkaran Survey 

Indonesia (LSI), perhitungan suara berdasarkan QuickCount Jaringan Suara 

Indonesia (JSI) juga menetapkan pasangan Danny-Fatma menduduki posisi 

puncak dengan perhitungan nilai suara 40,66% disusul APPI - Rahman 

34,73%. 

 

Direktur JSI, Popon Lingga Geni mengatakan pasangan nomor urut 1 yang 

terkenal dengan jargon Adama itu unggul di 5 Dapil yang ada di Makassar 

kecuali dapil 4. 

 

"Adama unggul di Dapil 1,2,3 dan 5 dan yang paling tinggi persentasenya di 

dapil 2 yakni 42, 08%," kata Popon, Rabu (9/12/2020). 

 

Kendati demikian, ia menyebut perhitungan suara quickcount tidak dapat 

dijadikan patokan. Hanya saja, untuk presentase tertinggi di Kota Makassar, 

untuk sementara diungguli oleh pasangan Danny-Fatma. 

 

" Walaupun pasti akan ada perubahan, tapi perubahan tersebut hanya lebih 1 

persen atau kurang 1 persen, tapi melihat persentase Adama dan APPI - 

Rahman tidak akan ada perubahan. Perbedaannya jauh," bebernya. (Anti/fajar) 
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Tabel 4.15 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Selain LSI, Quick Count JSI Juga 

Unggulkan Danyy-Fatma 40,66 

Persen 

 Lead 
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR- 

Selain Lingkaran Survey Indonesia 

(LSI), perhitungan suara 

berdasarkan QuickCount Jaringan 

Suara Indonesia (JSI) juga 

menetapkan pasangan Danny-

Fatma menduduki posisi puncak 

dengan perhitungan nilai suara 

40,66% disusul APPI - Rahman 

34,73%. 

 Latar Informasi Adama unggul di Dapil 1,2,3 dan 5 

dan yang paling tinggi 

persentasenya di dapil 2 yakni 42, 

08%, 

 Kutipan Sumber  Direktur JSI, Popon Lingga Geni:  

 Pasangan nomor urut 1 yang 
terkenal dengan jargon Adama itu 

unggul di 5 Dapil yang ada di 

Makassar kecuali dapil 4. 

 "Adama unggul di Dapil 1,2,3 dan 
5 dan yang paling tinggi 

persentasenya di dapil 2 yakni 42, 

08%," 

 "Walaupun pasti akan ada 

perubahan, tapi perubahan 

tersebut hanya lebih 1 persen atau 

kurang 1 persen, tapi melihat 

persentase Adama dan APPI - 

Rahman tidak akan ada 

perubahan. Perbedaannya jauh,” 

 Pernyataan Kendati demikian, ia menyebut 

perhitungan suara quickcount tidak 
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dapat dijadikan patokan. Hanya 

saja, untuk presentase tertinggi di 

Kota Makassar, untuk sementara 

diungguli oleh pasangan Danny-

Fatma. 

 Penutup Pernyataan wartawan 

Struktur Skrip What 
Quick Count JSI, Unggulkan 

Danny-Fatma 40,66 Persen 

 Where 
- 

 When 
Rabu 09 Desember 2020 

 Who 
Danny-Fatma 

 Why 
Perhitungan suara berdasarkan 

Quick Count jaringan suara 

Indonesia juga menetapkan 

pasangan Danny-Fatma menduduki 

posisi puncak dengan perhitungan 

nilai suara 40,66% disusul Appi-

Rahman 34,73% 

 How 
Adama unggul di Dapil 1,2,3 dan 5 

dan yang paling tinggi 

persentasenya di dapil 2 yakni 42, 

08%. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai dua 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf tiga dan lima 

merupakan kutipan sumber dan 

paragraph yang lainnya berita yang 

wartawan sampaikan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, quick count: 
Hitungan cepat. 

 Grafis, gambar/foto, Danny-
Fatma. 

 Kata, Idiom, perhitungan suara 

quick count tidak dapat 

dijadikan patokan. 

 

Sumber: Analisis Olahan Peneliti 2021 
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Simpulan analisis: 

Dalam berita Selain LSI Quick Count JSI Juga Unggulkan Danyy-

Fatma 40.66 Persen, wartawan tidak memenuhi unsur 5W+1H, dalam berita 

ini tidak memiliki where (dimana) kejadian ini terjadi sehingga ketika 

membaca berita ini penerima informasi tidak mengetahui dimana kejadian  

tersebut terjadi namun berita ini sudah mempunyai struktur sintaksis, struktur 

Skrip, struktur tematik,dan struktur retoris. Berita ini dikuatkan dengan 

kutipan sumber serta bahasa yang wartawan gunakan adalah bahasa yang 

mudah dipahami oleh penerima informasi. 

16. Analisis Berita ke Enam belas 

 

Judul   : Sah, Danny Fatma Pemenang Pilkada Makassar 2020 

Sumber  : Media Online Harian Fajar,  

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Makassar resmi menetapkan pasangan Moh Ramdhan Pomanto 

dan Fatmawati Rusdi (Adama) menjadi pemenang Pilwalkot Makassar 2020 

dengan perolehan 41.3% atau 218.908 suara. 

 

 

Pasangan berjargon Adama' ini unggul dari pesain terdekatnya, yakni 

pasangan Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando yang memperoleh 

34.7% atau 184.094 suara. 
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Sementara di posisi ketiga, ada pasangan nomor urut 3, Syamsu Rizal dan 

Fadli Ananda dengan perolehan 19.0% atau 100.869 suara dan di posisi buncit 

ditempati pasangan Irman Yasin Limpo dan Andi Zunnun Nurdin Halid 

dengan mendapatkan 4.9% atau 25.817 suara. 

 

Hasil tersebut didapatkan dari hasil perhitungan atau rekapitulasi dari 15 

Kecamatan di Kota Makassar yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar 

dengan 529.688 suara sah. 

 

Ketua KPU Makassar, M. Faridl Wajdi mengungkapkan rekapitulasi pada 

Pilkada kali ini berlangsung lebih cepat, sebab tidak ada isu atau sengketa 

terkait perolehan suara di tiap TPS. 

 

"Secara simpel kita bisa katakan tidak ada isu tentang perolehan suara 

sehingga insya Allah setelah rampung Rekapitulasi tingkat kecamatan malam 

ini," ujar Farid saat ditemui di Hotel Harper Makassar, Jalan Perintis 

Kemerdekaan, Makassar, Selasa (15/12/2020). 

 

Lebih lanjut, Farid juga menambahkan partisipasi masyarakat dalam 

kontestasi pilkada kali ini naik 0.7% dari Pilwali sebelumnya. 

 

"(partisipasi pemilih) Kita naik 0,7 persen dari data pemilih sebelumnya, 

sebelum 58,9 persen kali ini 59,6 persen," lanjutnya. 

 

Hal itu dinilai positif, apalagi saat ini dilakukan Pilada dalam masa Pandemi 

Covid-19. Yang mana diprediksi akan menurunkan minat masyarakat dalam 

menyalurkan suaranya. (ikbal/fajar) 

 

Tabel 4.16 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Sah, Danny Fatma Pemenang 

Pilkada Makassar 2020 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Kota Makassar resmi menetapkan 

pasangan Moh Ramdhan Pomanto 

dan Fatmawati Rusdi (Adama) 
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menjadi pemenang Pilwalkot 

Makassar 2020 dengan perolehan 

41.3% atau 218.908 suara.  

 Latar Informasi (ADAMA) menjadi pemenang 

Pilwakot Makassar 2020 dengan 

perolehan 41.3% atau 218.908 suara 

 Kutipan Sumber Ketua KPU Makassar, M.Fadli 

Wajdi:  

 "Secara simpel kita bisa katakan 

tidak ada isu tentang perolehan 

suara sehingga insya Allah 

setelah rampung Rekapitulasi 

tingkat kecamatan malam ini," 

ujar Farid saat ditemui di Hotel 

Harper Makassar, Jalan Perintis 

Kemerdekaan, Makassar, Selasa 

(15/12/2020). 

 "(partisipasi pemilih) Kita naik 
0,7 persen dari data pemilih 

sebelumnya, sebelum 58,9 persen 

kali ini 59,6 persen," 

 Pernyataan Farid juga menambahkan partisipasi 

masyarakat dalam kontestasi pilkada 

kali ini naik 0.7% dari Pilwali 

sebelumnya. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan wartawan 

Struktur Skrip What 
KPU Kota Makassar resmi 

menetapkan pasangan Moh Ramdhan 

Pomanto dan Fatmawati Rusdi 

(ADAMA) menjadi pemenang 

Pilwakot Makassar 2020 

 Where 
Jln.Perintis Kemerdekaan, 

Hotel Harper Makassar  

 When 
Selasa 15 Desember 2020 

 Who 
Moh Ramdhan Pomanto dan 

Fatmawati Rusdi 

 Why 
Pasangan berjargon Adama' ini 

unggul dari pesain terdekatnya. 

 How 
hasil perhitungan atau rekapitulasi 

dari 15 Kecamatan di Kota Makassar 

yang dilakukan oleh KPU Kota 
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Makassar dengan 529.688 suara sah. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai tiga merupakan 

inti dari sebuah berita dan paragraf 

enam, delapan dan sembilang 

merupakan kutipan sumber dan 

paragraf yang lainnya merupakan 

berita yang wartawan sampaikan.  

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, rekapitulasi: 

Akhir hitungan. 

 Grafis, gambar/foto, lima orang 
sedang duduk di kursi. 

 Kata, Idiom, "(partisipasi pemilih) 
Kita naik 0,7 persen dari data 

pemilih sebelumnya, sebelum 

58,9 persen kali ini 59,6 persen," 

lanjutnya. Hal itu dinilai positif, 

Sumber: Analisis Olahan Penelitit 2021 

Simpulan analisis: 

 Dalam berita Sah, Danny Fatma Pemenang Pilkada Makassar 2020, 

dilihat dari pandangan model framing Zhondang Pan dan Kosicki wartawan 

sudah memenuhi struktur sintaksis, struktur Skrip, struktur tematik,dan 

struktur retoris. Dalam berita ini wartawan juga menguatkan beritanya 

melalui kutipan sumber dan bahasa yang wartawan gunakan adalah bahasa 

yang mudah dipahami oleh penerima informasi. 
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17. Analisis Berita Ke Tujuh Belas 

 

Judul  : Sah! Danyy-Fatma Ditetapkan Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Makassar 

Sumber  : Media Online Harian Fajar, Sabtu 23 Januari 2020 

Berita   : FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Makassar, menetapkan Moh Ramdhan Pomanto dan Fatmawati Rusdi 

sebagai pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih pada Pilwakot 

2020. 

 

Danny - Fatma sebelumnya meraih perolehan 218.908 suara atau 41,3 persen 

dari total suara sah pada pemilihan 9 Desember 2020 lalu. 

 

 

Penetapan pemenang Pilwakot Makassar ditetapkan lewat rapat pleno terbuka 

di Hotel Claro Makassar. Danny - Fatma hadir sekaligus menerima 

penyerahan salinan surat keputusan KPU Makassar tentang penetapan hasil 

pilkada. 

 

Komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar mengatakan, penetapan paslon 

terpilih menyusul pemberitahuan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada 

gugatan terkait pilkada setempat. 

 

“Menetapkan pasangan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih dalam 

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2020,” kata Gunawan saat 
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membacakan Surat KPU Makassar Nomor: 23/PL.02.7-Kpt/7371/KPU-

Kot/1/2021. 

 

Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah bekerja sehingga tahapan Pilwalkot bisa sampai ke tahapan 

penetapan. 

 

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang bekerja keras dalam 

menyukseskan Pilkada tahun ini," ucapnya. 

 

Farid bersyukur, Pilwakot Makassar berjalan lancar tanpa hingga ke 

penetapan meskipun dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid 19. 

 

"Pilkada 2020 merupakan tantangan bagi KPU melihat situasi Covid-19. 

Namun, berkat kerja keras semua stakeholder akhirnya kita bisa sampai pada 

tahapan ini," pungkasnya. (ikbal/fajar) 

 

Tabel 4.17 

Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Perangkat 

Framing 

Unit 

Pengamatan 

Hasil Pengamatan 

Struktur Sintaksis Headline 
Sah! Danny-Fatma Ditetapkan Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota 

Makassar 

 Lead 
FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Makassar, menetapkan Moh 

Ramdhan Pomanto dan Fatmawati 

Rusdi sebagai pasangan calon Wali 

Kota dan wakil Wali Kota terpilih 

pada Pilwakot 2020. 

 Latar Informasi Penetapan pemenang Pilwakot 

Makassar ditetapkan lewat rapat 

pleno terbuka di Hotel Claro 

Makassar. Danny-Fatma hadir 

sekaligus menerima penyerahan 

salinan surat keputusan KPU 

Makassar tentang penetapan hasil 

pilkada. 
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 Kutipan Sumber 1. Ketua KPU Makassar, Gunawan 

Mashar:  

 “Menetapkan pasangan calon 

Wali Kota dan wakil Wali Kota 

terpilih dalam Pemilihan Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota 

terpilih 2020,” kata Gunawan 

saat membacakan Surat KPU 

Makassar Nomor: 23/PL.02.7-

Kpt/7371/KPU-Kot/1/2021. 

2. Ketua KPU Makassar, Farid 

Wajdi: 

 "Saya ucapkan banyak terima 
kasih kepada pihak yang bekerja 

keras dalam menyukseskan 

Pilkada tahun ini," ucapnya. 

 "Pilkada 2020 merupakan 
tantangan bagi KPU melihat 

situasi Covid-19. Namun, berkat 

kerja keras semua stakeholder 

akhirnya kita bisa sampai pada 

tahapan ini," 

 Pernyataan Farid bersyukur, Pilwakot 

Makassar berjalan lancar tanpa 

hingga ke penetapan meskipun 

dilaksanakan dalam situasi pandemi 

Covid 19. 

 Penutup Ditutup dengan pernyataan 

wartawan. 

Struktur Skrip What 
Danyy-Fatma sah Menjadi Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota 

 Where 
Hotel Claro Makassar  

 When 
Sabtu 23 Januari 2020 

 Who 
Moh Ramdhan Pomanto dan 

Fatmawati Rusdi 

 Why 
Danny-Fatma sebelumnya meraih 

perolehan 218.908 suara atau 41,3 

persen dari total suara sah pada 

pemilihan 9 Desember 2020 lalu 
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 How 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Makassar, menetapkan Moh 

Ramdhan Pomanto dan Fatmawati 

Rusdi sebagai pasangan calon Wali 

Kota dan wakil Wali Kota terpilih 

pada Pilwakot 2020. 

Struktur Tematik Paragraf 

dan 

Proposisi 

Paragraf satu sampai empat 

merupakan inti dari sebuah berita 

dan paragraf lima, tujuh dan 

sembilang merupakan kutipan 

sumber dan paragraf yang lainnya 

merupakan berita yang ingin 

disampaikan wartawan. 

Struktur Retoris Kata,Idiom, 

gambar/foto 

dan grafis 

 Leksikon, stakeholder: Pihak 

pemangku kepentingan. 

 Grafis, gambar/foto, Danyy-
Fatma. 

 Kata, Idiom, pilkada 2020 
merupakan tantangan bagi KPU 

melihat situasi Covid-19. 

Sumber : Analisis Olahan Peneliti 2021 

Simpulan analisis: 

Peneliti melihat cara wartawan menyusun berita Sah! Danny-Fatma 

Ditetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, sangat baik karena 

dimulai dari penulisan leadnya wartawan sudah menjelaskan inti dari berita 

tersebut, dan wartawan sudah menejelaskan dimana lokasi, waktu dan siapa 

yang melaksanan kegiatan tersebut, wartawan sudah menjelaskan beritanya 

dengan bahasa yang mudah dipahami serta berita ini dikuatkan juga dengan 

kutipan sumber. Dalam berita ini wartawan sudah memenuhi model framing 

Zhondang Pan dan Kosicki dimulai dari struktur sintaksis, struktur skrip, 

struktur tematik dan struktur retoris. 

 

 



108 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap media Online 

Harian Fajar dengan tujuan melihat bagaimana framing berita terhadap 

Pemilihan Wali Kota Makassar dapat peneliti simpulkan sebagai berikut : 

1. Cara membingkai berita Pemilihan Wali Kota Makassar dengan 

menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki sangatlah 

baik dan tersusun rapih hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel hasil 

penelitian berita Pemilihan Wali Kota Makassar pada media Online 

Harian Fajar mulai dari masa Kampanye, Debat pertama, Debat kedua, 

dan Debat ketiga hingga sampai dengan ditetapkannya Wali Kota 

Makassar periode 2021-2025. Dalam setiap pemberitaan yang ditulis 

wartawan menyusun mulai dari lead wartawan membentuk sedemikian 

rupa sehingga lead tersebut mengandung salah satu unsur 5W+H yang 

bisa menarik rasa simpati pembaca, kemudian di tubuh berita wartawan 

melengkapi keenam unsur tersebut, pada paragraf pertama memberikan 

gambaran kejadian sehingga pembaca ikut merasa berada di tempat 

kejadian, namun peneliti mendapatkan salah satu kekurangan dari berita 

kelima belas yang berjudul “Selain LSI, Quick Count JSI Juga Unggulkan 

Danny-Fatma 40,66 Persen” pada berita ini tidak mencantumkan unsur 

where yakni dimana peristiwa tersebut terjadi, dengan tidak 

mencantukannya unsur tersebut peneliti menganggap berita yang dimuat 

kurang akurat, karena hal itu bisa membuat pembaca bertanya-tanya. 

Lanjut pada paragraf berikutnya dengan memberikan pernyataan-

pernyataan dari narasumber hal ini dapat memperkuat nilai yang aktual 

pada berita apalagi pemilihan narasumbernya yakni dari calon Wali Kota 

Makassar dan warga sekitar. 
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2. Penggunaan bahasa jurnalistik pada berita Wali Kota Makassar di media 

Online Harian Fajar. Bahasa jurnalistik yang baik terdiri dari bahasa 

yang singkat, padat, sederhana, lancar, lugas dan menarik. Keenam 

kriteria tersebut sudah terpenuhi pada penyajian berita Pemilihan Wali 

Kota Makassar ini, karena dalam berita tersebut peneliti melihat bahwa 

bahasa yang digunakan tidak bertele-tele langsung kepada pokok 

pembahasan sehingga masyarahat bisa langsung menerima berita dengan 

baik. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas peneliti maka 

diharapkan hasil penelitian ini berimplikasi positif baik bagi jurusan, civitas 

akademika secara umum, maupun masyarakat sebagai pembaca. Hasil 

penelitian ini menjadi salah satu sumber referensi untuk mengetahui 

Pembingkaian berita Pemilihan Wali Kota Makassar di media Online Harian 

Fajar serta penggunaan bahasa jurnalistik dalam berita Pemilihan Wali Kota 

Makassar di media Online Harian Fajar. 
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