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BAB II  

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

1. Wacana 

a. Definisi Wacana 

Kata wacana banyak digunakan oleh berbagai ilmu 

pengetahuan salah satunya Ilmu Komunikasi. Secara spesifik 

pengertian, definisi dan batasan istilah wacana sangat beragam. Hal 

tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang 

memakai istilah wacana tersebut.
19

 

Wacana adalah; 1) rentetan kalimat yang berkaitan, yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, 

yang membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang 

serasi diantara kalimat-kalimat itu; 2) kesatuan bahasa yang 

terlengkapdan tertinggi atau terbesar diatas kalimat atau klausa dengan 

koherensi atau kohesi  yang tinggi yang berkesinambungan, yang 

mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, ditampilkan secara 

lisan atau tertulis.
20

 

Istilah lain yang digunakan secara berdampingan dalam buku 

Analisis Wacana ialah “wacana” dan ”teks”. Dalam bahasa Inggris, 

dibedakan discourse dan text yang pertama berarti spoken discourse 

“wacana lisan” sedangkan yang kedua berarti written discourse 

“wacana tulisan”. Dalam Bahasa Indonesia, istilah tersebut masih 

relatif tumpang tindih.Van Djik mengemukakan bahwa wacana itu 

sebenarnya adalah bangunan teoritis yang abstrak.  Dengan begitu, 

                                                 
19

Eriyanto dalam buku Aris Badara, Analisis Wacana; Teori Metode dan Penerapannya 

dalam Wacana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 16 
20

J. S. Badudu dalam buku Aris Badara, Analisis Wacana; Teori Metode dan 

Penerapannya dalam Wacana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 16 

 

9 
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wacana belum dapat dilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Adapun 

perwujudan bahasa ialah teks.
21

 

Selanjutnya, Hoed membedakan pengertian wacana dan teks 

berdasarkan pandangan De Saussure yang membedakan langue dan 

parole. Menurutnya, wacana merupakan teoritis abstrak yang 

maknanya dikaji dalam kaitannya dengan konteks dan situasi 

komunikasi. Yang dimaksud dengan konteks ialah unsur bahasa yang 

dirujuk oleh suatu ujaran. Dengan demikian, wacana ada dalam tataran 

langue sedangkan teks merupakan realisasi sebuah wacana dan ada 

pada tataran parole. 

Berdasarkan hal diatas, maka yang dimaksud dengan teks 

dalam buku ini ialah wacana (lisan) yang difiksasikan oleh redaksi 

melalui suatu proses jurnalistik kedalam  bentuk tulisan yang isi, 

bahasa, dan strukturnya memenuhi kriteria bahasa media surat kabar. 

Adapun wacana ialah tulisan yang memiliki ciri struktur berita yang 

berisi tentang suatu peristiwa yang dipublikasikan melalui surat 

kabar.
22

 

 

2. Analisis Wacana 

a. Teori Analisi Wacana 

Analisis wacana ialah telaah mengenai aneka fungsi 

(pragmatig) bahasa. Menghindari subjektivitas dan bias dari peneliti, 

maka diacu pula pendapat dari Stubs dan Cook. Stubs mengatakan, 

analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau 

menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa secara alamiah 

tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-

hari. Selanjutnya, Stubs menjelaskan bahwa analisis wacana 

menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya 

                                                 
21

Benny H. Hoed dalam buku Aris Badara, Analisis Wacana; Teori Metode dan 

Penerapannya dalam Wacana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 17 
22

Ibid., hlm. 18 
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dalam interaksi antar penutur. Senada dengan pendapat Stubs, Cook 

menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas 

tentang wacana, sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan 

berkomunikasi.
23

 

Analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara 

alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat 

dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-

ucapan.
24

 

Sebetulnnya, banyak model analisis wacana yang diperkenalkan 

dan dikembangkan oleh para ahli. Eriyanto dalam buku Analisis 

Wacana-nya, misalmya, menyajikann model-model analisis wacana 

yang dikembangkan oleh Roger Fowler dkk, Theon Van Leeuwen, 

Sara Mills, Norman Fairclough, dann Teun A. Van Dijk. Dari sekian 

banyak model analisis wacana itu, model Van Dijk adalah model yang 

paling banyak dipakai.
25

 

Model yang dipakai Van Dijk ini kerap disebut sebagai “kognisi 

social”. Istilah ini sebenanrnya diadopsi dari penndekatan lapangan 

psikologi social, terutama unntuk menjelaskan struktur dan proses 

terbentuknya suatu teks.
26

 

Wacana digambarkan mempunyai tiga dimensi yaitu domensi 

teks, kognisi social, konteks social. Inti analisis Van Dijk adalah 

menggabungkann ketiga dimensi tersebut dalam satu kesatuan analisis. 

Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan 

strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. 

Pada level kognisi social dipelajari proses produksi teks berita yang 

melibatkan kognisi individu penulis. Sementara itu aspek konteks 

social mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam 

                                                 
23

Aris Badara, Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 ), hlm.16 
24

Ibid, hlm 16 

 
25

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

Semiotik, Analisis Framing, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009 ), hlm 73. 

 
26

 Ibid, hlm 73 
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masyarakat mengennai suatu masalah.
27

 Berhubung peneliti hanya 

akan memfokuskan pembahasann pada Dimensi Teks maka dapat 

digambarkan seperti dibawah ini:
28

 

Elemen Wacana Van Djik 

STRUKTUR 

WACANA 
HAL YANG DIAMATI ELEMEN 

StrukturMakro 

  

 

TEMATIK 

Tema/topik yang dikedepankan 

dalam suatu berita 

Topik 

 

Superstruktur 

  

  

SKEMATIK 

Bagaimana bagian dan urutan 

berita diskemakan dalam teks 

berita utuh. 

Skema 

StrukturMikro 

  

  

 

SEMANTIK 

Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita. Misal dengan 

memberi detil pada satu sisi 

atau membuat eksplisit satu sisi 

dan mengurangi detil sisi lain. 

Latar,Detil, 

Maksud, Pra-

anggapan, 

Nominalisasi 

SINTAKSIS 

Bagaimana kalimat (bentuk, 

susunan) yang dipilih. 

Bentuk 

Kalimat, 

Koeherensi, 

Kata Ganti 

STILISTIK 

Bagaimana pilihan kata yang 

dipakai dalam teks berita. 

 

Leksikon 

RETORIS 

Bagaimana dan dengan cara 

penekanan dilakukan. 

Grafis, 

Metafora, 

Ekspresi. 

Tabel 2.1 Sumber : (Diadopsi dari Eriyanto (2000a)  dalam Alex Sobur 2009 :74) 

 

 

3. Berita 

a. Pengertian Berita 

Berita/news adalah laporan tentang peristiwa/evwnt dan atau 

pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, 

                                                 
 

27
 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, hlm, 224  

 
28

 Ibid, hlm 275  
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masih baru/aktual dan dipublikasikan secara luas melalui media massa 

periodik.
29

 

Sebagai sebuah fakta berita merupakan rekontruksi peristiwa 

melalui prosedur jurnalistik yang sangat ketat dan terukur. Dalam teori 

jurnalistik ditegaskan bahwa fakta-fakta yang disajikan media kepada 

khalayak sesungguhnya merupakan realitas tangan kedua, sedangkan 

realitas tangan pertama adalah fakta atau peristiwa itu sendiri. Karena 

meruakan realitas tangan kedua, maka berita sebagai fakta sangat 

rentan terhadap kemungkinana adanya intervensi dan manipulasi, 

meskipada tingkatan diksi atau simbolis sekalipun. Konsep makna 

dibalik fakta itupun digugat secara kritis melalui analisis teks media.
30

 

Berita yang layak dimuat disurat kabar yang terbit setiap hari 

adalah berita tentang peristiwa yag terjadi paling akhir (sehari 

sebelumnya bagi surat kabar pagi, hari itu jugabagi surat kabar sore). 

Sedang berita yang sudah dimuat di surat kabar lain sehari sebelumnya 

pastilah tidak layak dimuat, kecuali informasi yang disajikan 

mengandung sesuatu yang baru.
31

 Konsekuensi logis dari periode surat 

kabar yang hanya berselang satu hari menyebabkan berita yang 

disajikan surat kabar dituntut selalu baru. Persyaratan kebaruan ini 

berpengaruh terhadap cara pemberitaan surat kabar. Nilai dan standar 

kebaruan itu juga bisa saja bebeda anatar koran satu dengan koran 

yang lainnya. Bahkan majalah yang terbit bulanan biasnaya masih 

mengganggap baru terhadap sesuatu yang lama terjadi dan sudah 

diberitakan pada koran-koran harian, sebelum majalah tersebut 

memberitakan jika majalah tersebut memiliki cara pemaparan yang 

berbeda dari cara pemaparan yang diuakan koran dan memaparannya 

sesuai khas sebuah majalah.  

                                                 
29

 J. B Wahyudi, Komunikasi Jurnalistik: Pengetahuan Paktis Bidang Kewartawanan, 

Surat Kabar-Majalah, Radio dan Televisi (Bandung: 1991, alumni) 
30

 AS Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia, Menulis Berita dan Feature, (Bandung, 

Simbiosa Rekatama Media: 2008), 73-74. 
31

 Ashadi Siregar, dkk (Daniel Dhakidae, Sindhunata), Bagaimana Meliput dan Menulis 

Berita untuk Media Massa, (Yogyakarta, Kanisius: 1998), 32-33. 
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b. Berita Politik 

Berita politik adalah berita yang menyangkut kegiatan politik 

atau peristiwa disekitar masalah-masalah ketatanegaraan dan segala hal 

yang berhubungan dengan urusan negara. Politik disini harus diartikan 

sebagai upaya manusia untuk menata kehidupan rakyat, pemerintah 

dan negara demi mencapai suatu tujuan dan cita-cita bersama yang 

luhur, yaitu perbaikan hidup atau nasib bangsanya.
32

 

Berita politik memang menyangkut aspek humas interes, serta 

sebagian besar masyarakat ikut terlibat dalam mekanisme dalam 

politik. Politik juga menyangkut pemikiran, sikap maupun perilaku 

yang dimainkan oleh masyarakat ataupun elit politik tertentu, pada 

gilirannya akan membentuk satu iklim yang mampu mengundang 

keterlibatan perhatian setiap individu. Setiap orang akan tertarik 

dengan berita-berita politik. Lebih lagi pada situasi dimana politik 

menjadi pemain utama kehidupan suatu masyarakat, seperti pada saat 

atau menjelang “pesta” Pemilihan Umum, atau iklim politik sedang 

memanas, maka hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang cenderung 

mendahulukan berita politik dari pada berita-berita lainnya. Berita 

politik tidak terbatas hanya pada persoalan yang menyangkut kegiatan 

negara, tetapi juga menyangkut fenomena politik secara umum, baik 

yang berlangsung pada lembaga politik formal maupun pada 

kehidupan masyarakat secara tidak formal.
33

 

 

4. Pilkada Serentak  

Pilkada serentak adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala 

Derah dan Wakil Kepala Derah secara langsung di Indonesia oleh 

                                                 
32

 Sedia Willing Barus, Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita, (Jakarta: Erlangga, 

2010) , 41. 
33

 Asep Syaful Muhtadi, Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Teori Praktik, (Jakarta: Logos 

Wacana dan Ilmu, 1999), 135 
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penduduk daerah setempat yang memiliki syarat.
34

 Dilakukan bersama 

sama di berbagai daerah di Indonesia. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kasmila Wati tentang 

“Analisis Wacana Pemberitaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 di Harian Pagi 

Riau Pos”.
35

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mnegetahui secara jelas analisis 

wacana pemberitaan pemilihan Presiden tahun 2014 di Harian Pagi Riau Pos, 

supaya pembaca dapat memahami dan mengetahui secara jelas tentang 

pemberitaan pemilihan Presiden tahun 2014. Skripsi tersebut menggunakan 

metode deskriftif kualitatif, dan memakai teori Teun A. Van Dijk dengan elemen 

Tematik, Skematik, Sematik, Sintaksis, Stilistik dan Retoris. Hasil yang dapat dari 

skripsi tersebut yaitu pemberitaan pada Harian Pagi Riau Pos yaitu Pemberitaan 

pemilihan presiden dilihat dari struktur teksnya lebih didominasi oleh salah satu 

pasangan calon yang terlihat proses pemberitaan pada waktu memberitakan, gaya 

bahasa, topik dan tampilan visual (gambar) yang lebih mengutamakan Jokowi-JK. 

Selain itu, Skripsi yang ditulis oleh Andi Prianto tentang “Analisis 

Wacana Berita Kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos (Edisi November 

2009)”.
36

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wacana 

berita kriminal edisi November 2009 di Surat Kabar Pekanbaru Pos, agar para 

pembaca dapat memahami dan mempermudah pembaca dalam mendeskripsikan 

wacana tersebut. Skripsi tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan 

memakai teori Teun A. Van Dijk dengan elemen Tematik, Skematik, Sematik, 

                                                 
34

 Cakra Abas, Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh, 

(Jakarta: Softmedia,2012), 31. 
35

 Kasmila Wati, “Analisis Wacana Pemberitaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di 

Harian Pagi Riau Pos”. (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2016). 
36

 Andi Prianto, “Analisis Wacana Berita Kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos (Edisi 

November 2009)”. (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010). 
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Sintaksis, Stilistik dan Retoris. Hasil yang didapat dari skripsi tersebut yaitu 

pemberitaan pada Surat Kabar Pekanbaru Pos sudah cukup bagus namun masih 

ada kelemahan pada sebahagian pemberitaan yang berkaitan dengan penggunaan 

kaedah-kaedah jurnalistik dan elemen-elemen wacana sehingga berita belum 

termasuk hasol karya jurnalistik yang utuh.  

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Andi 

Prianto tedapat pada fokus objek berita. Andi Prianto fokus pada berita kriminal 

sedangkan penulis fokus pada berita politik disurat kabar Riau pos. Dan kesamaan 

dalam skripsi tersebut terletak pada penggunaan analisis wacana yaitu model Teun 

A. Van Dijk. Meskipun memiliki model analisis yang sama, namun pokok 

penelitian yang diteliti berbeda. 

Skripsi karangan Jufrizal “Analisis Wacana Pemberitaan Dahlan Iskan 

Pada Surat Kabar Riau Pos Edisi Februari-Maret 2014”.
37

 Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini tentang 

analisis wacana pemberitaan Dahlan Iskan. Ada 11 berita tentang Dahlan Iskan 

yang ditemukan oleh peneliti yang kemudian dianalisis dengan menggunakan 

teori analisis wacana Teun A. Van Dijk pada dimensi teks, yakni dengan 

menganalisis struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara garis besar wacana pada surat kabar tersebut 

membentuk dukungan tersebut peristiwa yang dalam hal ini dilakukan oleh 

Dahlan. Pada struktur makro hanya sebagian kecil terdapat topic yang secara tidak 

sengaja membentuk citra positif pada sosok Dahlan. Akan tetapi dari 

superstruktur dapat dilihat bahwa adanya fakta yang mendukung peristiwa yang 

diberitahukan. Dan juga pada struktur mikro lebih membentuk pemaknaan yang 

mendukung pembenaran terhadap apa yang diberitakan terkait Dahlan Iskan. 

Junal ilmu komunikasi karangan Hetty Catur Ellyawati yang berjudul 

“Analisis Wacana Kritis Teks Berita Kasus Terbongkarnya Perlakuan istimewa 

                                                 
37

 Jufrizal, “Analisis Wacana Pemberitaan Dahlan Iskan Pada Surat Kabar Riau Pos 

Edisi Februari-Maret 2014”. (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2015). 
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terhadap Terpidana Suap Arthalyta Suryani Pada Media Online”.
38

 Dalam 

penelitian ini, media online yang dimaksud adalah Kompas.com dan 

detiknews.com. Ruang lingkup penelitian ini adalah tentang analisis wacana kritis 

pada teks berita kasus terbongkarnya kasus istimewa terhadap terpidana suap 

Arthalyta Suryani. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik 

purposive sampling, artinya pemilihan sampel penelitian disesuaikan dengan 

kebutuhan peneliti. Ada 15 sampel berita dari kompas.com dan 22 teks berita dari 

detikNews.com. Hasil penelitian diketahui bahwa untuk liputan berita yang sama 

masing-masing media memiliki caranya tersendiri untuk menyampaikan informasi 

tersebut kepada khalayak agar mudah dimengerti. Perbedaan cara ini menyangkut 

perbedaan pilihan kosakata yang digunakan pada teks berita, pebedaan genre teks 

serta intertekstualitas yang dipengaruhi oleh masing-masing media. Ideologi ini 

bersangkut paut dnegan target pembaca yang hendak dibidik. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kuntoro Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto dengan judu “Analisis Wacana Kritis (Teori van Dijk dalam kajian 

teks media massa.)
39

 Dalam jurnal analisis wacana ada tiga hal penting yang 

mempengaruhi produksi maupun analisis wacana yakni: ideologi, pengetahuan 

dan wacana. Ideologi mempengaruhi produksi wacana. Tidak ada wacana yang 

benar-benar netral atau streril dari ideologi penutur atau pembuatnya. Ideologi 

adalah sistem kepercayaan baik, kepercayaan kolektif masyarakat maupun 

skemata kelompok yang khas, yang tesususn dari berbagai kategori yang 

mencerminkan identitas, struktur sosial, dan posisi kelompok. Adanya manfaat 

jurnal ini pada penelitian saya adalah memberikan referensi dan masukkan bagi 

saya dalam menyusun penelitian dengan menggunakan teknik analisis wacana 

kritis. 

Penelitian ini dilakukan oleh Regina Yulianti dengan judul “Analisis 

Wacana Kritis Teks Berita dalam Rubrik Pendididkan Surat Kabar Pikiran 

                                                 
38

http://jounals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/26 diakses pada hari 

senin, 12 Juni 2017 pukul 22.24 Wib. 
39

Kuntoro “Analisis Wacana Kritis Teori Van Dijk Dalam Kajian Teks Media Massa”. 

http://www.mrdowoportal.com/uploads/1/0/1/8/10183165/aalisis-wacana-kritis.pdf.  

http://jounals.usm.ac.id/index.php/the-messenger/article/view/26
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Rakyat (Edisi 2,3,4, Februari 2015).
40

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan struktur wacana dan karakteristik wacana yang terdapat pada 

surat kabar Pikiran Rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

inni adalah teks berita rubik pendidikan Surat Kabar Pikiran Rakyat. Teknik 

pengolahan data dilakukan dengnan cara menganalisis secara kritis teks berita 

dalam rubrik pendidikan Surat Kabar Pikiran Rakyat. 

 

C. Kerangka Pikir 

Model analisis wacana yang digunakan penulis yaitu Model van Dijk, 

karena model van Dijk yang digunakan untuk menganalisis bisa disesuaikan 

dengan wacana pemberitaan. 

Adapun model analisis wacana yang dikemukakan oleh Van Djik terbagi 

kedalam 3 tingkatan, yaitu : 

1. Struktur makro ini merupakan makna global / umum dari suatu teks yang 

dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks. Tema wacana ini 

bukan hanya isi,  tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. 

2. Superstruktur adalah kerangka suatu teks : bagaimana struktur elemen 

wacana itu disusun dalam teks secara utuh. 

3. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dengan 

menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, prafase yang dipakai 

dan sebagainya.
41

     

Penulis akan merumuskan kerangka teori sebagai tolak ukur dalam 

peneitian ini. Dengan tujuan mempermudah melakukan penelitian. Dalam 

penelitian ini digunakan model van Djik yang sering disebut sebagai 

kognisi sosial. Penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada 

analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik 

produksi yang harus juga diamati. Van Djik melibatkan suatu proses yang 

                                                 
40

Regina Yulianti.”Analisis Wacana Kritis Teks Berita dalam Rubrik Pendidikan Surat 

Kabar Pikiran Rakyat (Edisi 2, 3, 4, Februari 2015).” 

http://www.unigal.ac.id/ejurnal/html/index.php?naon=1361. 
41

Eriyanto dalam buku Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk 

Analisis Wacana,(Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA 2009),hlm. 73. 
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disebut sebagai kognisi sosial. Istilah ini diadopsi dari pendekatan dari 

lapangan psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses 

terbentuknya suatu teks. Berikut penjelasan masing-masing elemen 

wacana van Dijk : 

a. Indikator- indikator Elemen Wacana van Djik 

1) Tematik 

Kata tema kerap disandingkan dengan apa yang disebut 

topik. Topik secara teoritis dapat digambarkan sebagai dalil 

(preposisi), sebagai bagian dari informasi penting dari suatu 

wacana dan memainkan peranan penting sebagai pembentuk 

kesadaran sosial. Topik menunjukkan informasi paling penting 

atau inti pesan yang ingin disampaikan komunikator. Dalam suatu 

peristiwa tertentu, pembuat teks dapat memanipulasi penafsiran 

pembaca/khalayak tentang suatu peristiwa.
42

 

2) Skematik 

Struktur skematis atau super struktur menggambarkan 

bentuk umum dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu, disusun 

dengan sejumlah kategori atau pembagian umum seperti 

pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, penutup, dan 

sebagainya. Skematik mungkin merupakan strategi dari 

komunikator untuk mendukung makna umum dengan memberikan 

sejumlah alasan pendukung. Apakah informasi penting 

disampaikan di awal, atau pada kesimpulan bergantung kepada 

makna yang didistribusikan dalam wacana. Dengan kata lain 

struktur skematik  memberikan tekanan; bagian mana yang 

didahulukan, dan bagian mana yang bisa dikemudiankan sebagai 

strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Upaya 

penyembunyian itu dilakukan dengan menempatkan bagian penting 

di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol.
43
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3) Semantik 

Sematik adalah disiplin ilmu bahasa yang menelaah makna 

satuan lingual baik makna leksikal maupun makna gramatikal. 

Skematik dalam skema van Djik dikategorikan sebagai makna 

lokal, yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, 

hubungan antar proposisi, yang membangun makna tertentu dalam 

suatu bangunan teks seperti makna yang eksplisit dan implisit, 

makna yang sengaja disembunyikan dan bagaimana orang menulis 

atau berbicara mengenai hal itu.  

Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk 

menggambarkan diri sendiri atau kelompok sendiri secara positif; 

sebaliknya, menggambarkan kelompok orang lain secara buruk, 

sehingga menghasilkan makna yang berlawanan. Kebaikan atau 

hal-hal yang positif mengenai diri sendiri digambarkan dengan 

jelas. Sebaliknya, ketika menggambarkan kebaikan orang lain 

disajikan dengan dengan pendek, implisit, dan samar-samar.
44

 

4) Sintaksis 

Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan 

lawa secara negatif, itu juga dilakukan dengan manipulasi politik 

menggunakan sintaksis (kalimat) seperti pada pemakaian kata 

ganti, aturan tata kata, pemakaian kategori sintaksis yang spesifik, 

pemakaian kalimat akif atau pasif, peletakan anak kalimat, 

pemakaian kalimat yang kompleks dan sebagainya. 
45

 

5) Stilistik 

Pusat perhatian stilistika adalah Style, yaitu cara yang 

digunakan seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan 

maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan 

demikian, style dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa. 
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Gaya bahasa yang dimaksud mencakup diksi, atau pilihan leksikal, 

struktur kalimat, majas dan citraan, rima, matra yang digunakan 

seorang sastrawan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. 

Menyinggung soal pilihan leksikal, banyak ahli bahasa yang 

memilih menggunakan istilah pilihan leksikal ini sebagai sinonim 

diksi
46

 

6) Retoris 

Strategi dalam level retoris ini adalah gaya yang 

diungkapkan ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya, 

dengan pemakaian kata yang berlebihan atau bertele-tele. Retoris 

mempunyai fungsi persuasif dengan berhubungan erat dengan 

bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada khalayak. 

Pemakaiannya diantaranya, dengan menggunakan gaya repetisi 

(pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang permulaannya 

sama bunyinya seperti sajak), sebagai suatu strategi untuk menarik 

perhatian, atau untuk menekankan sisi tertentu agar diperhatikan 

oleh khalayak.
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