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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan daya kreatif 

serta kemampuan intelektual yang tinggi, tidak ada cara tertentu yang dapat 

diikuti untuk mengandakan analisis sehingga setiap penelitian harus mencari 

sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitinya. Bahan yang sama 

bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda.
1
    

 Kata wacana merupakan salah satu kata yang banyak disebut saat ini 

selain demokrasi, hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan lingkungan hidup. 

Kata wacana juga banyak dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, 

psikologi, sosiologi, politik, komunikasi sastra, dan sebagainya. Adapun 

pengertian dari wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan, yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk 

satu kesatuan, sehingga terbentuklah makna yag serasi diantara kalimat-kalimat 

itu.
2
  

Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data 

sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spradley menyatakan 

bahwa “Analisis of any kind invalue a way of thinking it refers to the systematic 

examination of something to determine its parts, the relation among parts, and the 

relationship to the whole. Analisis is a search for patterns”. Analisis dalam 

penelitian apapun adalah merupakan cara berfikir, cara itu berkaitan dengan 

pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian hubungan 

antar bagian dan hubungan dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari 

pola.
3
 Analisis wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai upaya 

pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan 

                                                 
1
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010),  hlm.244. 
2
Disarikan dari Sara Mills, Discourse, London dan New York, Routledge, 1997, hlm1-8: 

J.S Badudu, “Wacana”, Kompas, 20 Maret 2000 
3
Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), hlm 245 



 2 

suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi 

sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk 

distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. 

Analisis wacana adalah suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud 

dan makna-makna tertentu.Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan.
4
 

Pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi 

sang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari sang 

pembicara.
5
 

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-

pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat 

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan televisi.
6
 Pada media 

massa cetak atau surat kabar, informasi yang disampaikan memiliki beberapa 

keunggulan dibandigkan media massa lainnya. Keunggulan pertamanya yaitu, 

informasi yang disampaikan surat kabar merupakan hasil liputan terbaru. Hal ini 

dimungkinkan karena surat kabar merupakan hasil liputan terbaru. Hal ini 

dimungkinkan karena surat kabar terbit setap hari (harian) berbeda dengan 

majalah atau tabloid yang terbit setiap minggu (mingguan) atau sebulan sekali 

(bulanan), sehinggga dengan demikian perkembangan berita segera dapat diamati. 

Kedua, berita dapat disampaikan secara mendetail tanpa kehilangan perhatian 

pembaca. Berbeda dengan televisi atau radio yang mengandalkan suara dan 

bentuk visual, surat kabar lebih menekankan pada teknik penulisan berita. 

Informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami sehingga 

berita atau pesan yang disampaikan dapat dimengerti. Ketiga, surat kabar relatif 

lebih murah dibandingkan media lainnya. Sehingga terjangkau dan bisa dibaca 

oleh berbagai lapisan ekonomi masyarakat. Sementara itu dibalik keunggulan, 

surat kabar juga mempunyai hambatan, yaitu seperti minat baca dan daya beli. 

                                                 
4
Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2008) 

hlm.5. 
5
Ibid., hlm. 6 

6
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2005), 134. 



 3 

Setiap surat kabar khususnya dalam media cetak dijumpai bermacam-

macam berita seperti politik, ekonomi, pendidikan, kriminal, berita olahraga, ilmu 

pengetahuan, sosial dan lain sebagainya. Jadi, majunya suatu surat kabar harus 

menjaga variasi, isi, dan mencakup masalah hayati. Manusia modern tidak dapat 

hidup tanpa suguhan pers yang memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi 

oleh karena itu muncullah koran-koran khusus yang membuat berita politik, 

ekonomi dan sebagainya.
7
 

Hubungan antara media dan politik sudah berlangsung lama, terutama 

dalam hubungannya dengan pernyataan para negarawan dan pemimpin partai 

politik yang mempengaruhi opini publik. Kini media massa memainkan peranan 

yang sangat penting dalam proses poitik, bahkan menurut Lichtenberg media telah 

menjadi aktor utama dalam bidang politik. Ia memiliki kemampuan untuk 

membuat seorang cemerlang dalam karir politiknya. 
8
 

Setiap orang akan tertarik dengan berita, lebih-lebih pada situasi dimana 

politik sedang menjadi pemain utama kehidupan suatu masyarakat seperti pada 

saat atau menjelang “pesta” pemilihan umum, atau ketika iklim politik sedang 

agak memanas, maka hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang cenderung 

mendahulukan berita-berita politik dari pada berita-berita lainnya. Hal ini 

disamping karena politik memang menyangkut aspek human interest, juga karena 

sebagian besar masyarakatnya ikut terlibat dalam mekanisme seperti itu. Politik 

baik yang menyangkut pemikiran, sikap maupun perilaku, yang dimainkan oleh 

masyarakat ataupun elite tertentu. Pada gilirannya akan membentuk satu iklim 

politik yang mampu mengundang keterlibatan perhatian setiap individu. Karena 

itu politik yang dimaksud disini tidak terbatas hanya pada persoalan-persoalan 

yang menyangkut kegiatan negara. Tetapi juga menyangkut fenomena politik 

secara umum, baik yang berlangsung pada lembaga politik formal maupun pada 

kehidupan masyarakat secra tidak formal.
9
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Pemberitaan politik jelang pilkada serentak pada surat kabar Riau Pos 

tidak selalu memberikan pemberitaan yang positif tetapi ada juga unsur yang 

mengandung sisi negatifnya. Seperti banyaknya masalah menjelang diadakannya 

pilkada senrentak ini.Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan meresmikan 

dimulaimya tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Ketua KPU Arief 

Budiman mengatakan, terdapat sebanyak 171 daerah yang akan menyelenggarakn 

pilkada serentak tahun depan. Meliputi 17 Provinsi, 39 kota, dan 115 

Kabupaten.
10

 

Namun menurut Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Abhan, 

sampai saat ini masih terdapat sejumlah daerah yang belum menyetujui usulan 

anggaran pengawasan yang ajukan penyelenggara.
11

 

Pelaksanaan Pilkada 2018 yang sudah di depan mata membawa banyak 

tantangan bagi penyelenggara. Selain persoalan eksternal, problem internal ikut 

membayangi pesta demokrasi besar tersebut. Salah satunya terkait independensi 

dan profesionalisme anggota.
12

 

Untuk itu penulis tertarik menganalisis wacana berita politik pada surat 

kabar Riau Pos yang terbit di Pekanbaru. Riau Pos yang merupakan salah satu 

surat kabar besar yang ada di Pekanbaru dengan oplah penjualan yang terus 

meningkat setiap tahunnya. Karena Riau Pos merupakan surat kabar besar di Riau 

penulis ingin mengetahui seperti apa berita politik yang terdapat pada surat kabar 

Riau Pos yang berkaintan dengan berita politik jelang pilkada serentak 2018. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik meneliti lebih lanjut 

mengenai berita politik di surat kabar Riau Pos dengan judul “Analisis Wacana 

Berita Politik Jelang Pilkada Serentak 2018 di Harian Pagi Riau Pos Edisi 

Mei-Juli 2017” 
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B. Penegasaan Istilah 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

proposal ini, maka perlu dipandang dengan adanya penegasan terhadap istilah-

istilah yang ada pada judul tersebut. 

1. Analisis Wacana 

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain 

analisis isi lebih dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kualitatif lebih 

menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis wacana lebih melihat 

“bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. Melalui analisis 

wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tapi juga 

bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora 

macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana 

bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat 

makna yang tersembunyi dari suatu teks.
13

 

2. Berita Politik 

Terdiri dari dua kata berita dan politik. Dalam pengertian 

sederhana berita adalah fakta atau informasi yang ditulis oleh wartawan 

dan dimuat di media pers. Baik itu surat kabar, majalah, radio, maupun 

televisi.
14

 Politik merupakan proses pembentukan dan pembagian 

kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan 

keputusan khususnya dalam negara.
15

 

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik atau 

peristiwa masalah-masalah ketatanegaraann dan segala hal yang 

berhubungan dengan urusan Negara.
16
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3. Pilkada Serentak 

Pilkada serentak yaitu pemerintah eksekutif dan legislatif telah 

menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang habis masa 

jabatannya. Pilkada adalah pemilihan kepala daerah secara langsung di 

Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memiliki syarat.
17

 

4. Surat Kabar Riau Pos 

Lembaran yang tercetak yang memuat laporan yang terjadi di 

masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, isinya harus aktual dan 

faktual yang mempunyai nilai untuk diketahui oleh khalayak pembaca.
18

 

Surat Kabar Riau Pos merupakan surat kabar umum yang ada di 

Pekanbaru yang terbit pertama kali pada 18 Januari 1991. Sebuah 

perusahaan media massa yang berada dijalan HR. Subrantas KM, 10.5, 

Panam, Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah penulis merumuskan 

permasalahannya yaitu : bagaimana analisis wacana berita politik jelang pilkada 

serentak 2018 yang dimuat surat kabar Riau Pos (edisi mei-juli 2017)? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi wacana 

berita politik jelang pilkada serentak 2018 di surat kabar Riau Pos Edisi 

Mei-Juli 2017. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis: 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata 

bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi 

Jurnalistik yaitu tentang analisis isi berita politik jelang pilkada 

serentak 2018 di surat kabar Riau Pos edisi Mei-Juli 2017. 

2) Sebagai bahan masukan, khususnya untuk mahasiswa ilmu 

komunikasi dan pihak-pihak yang bermaksud mengadakan 

penelitian terhadap media massa dengan analisis isi. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai salah satu pemikiran penulisan terhadap konsentrasi 

jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim. 

2) Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana Ilmu Komunikasi (S.Ikom) pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan ini maka dibagi kedalam enam bab, setiap 

bab terdiri dari sub bab, sistematikanya adalah sebagai berikut: 

BAB I :  Merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan awal dari 

keseluruhan yang berisikan anatara lain: latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  Merupakan kajian teori dan kerangka pikir yang berisikan kajian 

teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III :  Merupakan metodologi penelitian yang berisikan jenis dan 

pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV :  Merupakan gambaran umum dari subyek penelitian, yaitu 

gambaran umum Riau Pos sejarah berdirinya Surat Kabar Riau 
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Pos, bentuk pegelolaan Riau Pos, Profil Media, Struktur Organisasi 

harian pagi Riau Pos, sistem kerja harian Riau Pos. 

BAB V :  Hasil Penelitian Pembahasan. Pada bab ini akan berisikan hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  Merupakan bab penutup dari keseluruhan bab yang ditampilkan 

dan digambarkan dan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


