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ABSTRAK  

 

ANALISIS WACAN FEATURE HUMAN INTEREST PADA KORAN 

HARIAN RIAU POS 

(EDISI JANUARI-FEBRUARI 2016) 

 

 

NAMA  :  OKTA PUSPITA SARI 

JURUSAN  :  ILMU KOMUNIKASI 

JUDUL  :  ANALISIS WACANA FEATURE HUMAN 

INTEREST PADA KORAN HARIAN RIAU POS (EDISI JANUARI-

FEBRUARI 2016) 

 

Dalam membuat karya jurnalistik feature kita harus memikirkan kisah yang akan 

dituangkan dalam sebuah tulisan, karena pada hakikatnya feature adalah orang 

yang sedang berkisah. feature tidak harus mengandung unsur berita 5W+1H, 

feature haruslah atraktif dimana pembaca bisa tersentuh secara emosional. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam berita 

feature human interest pada surat kabar harian Riau Pos dianalisis wacananya 

dengan menggunakan teori Teun A.Van Dijk. Wacana Feature Human Interest 

diteliti dengan struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Riau Pos 

merupakan suatu perusahaan media terbesar dan tertua di Riau, maka kemampuan 

wartawan sangat dibutuhkan, agar kualitas tulisan dan makna-makna yang 

terkandung didalamnya terjaga. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, 

dimana peneliti berusaha menggambarkan secara detail mengenai segala data dan 

informasi yang diperoleh sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti 

akan mendeskripsikan bagaimana pemahaman analisis wacana didalam berita 

Feature Human Interest. Peneliti menggunakan teknik sampling yaitu random 

sampling untuk pengambilan data secara acak dan data dibatasi dari bulan 

Januari-Februari. Data-data juga diperkuat oleh instansi perusahaan Koran Riau 

Pos dengan melakukan teknik dokumentasi berupa klipingan Koran harian yang 

terbit selama bulan Januari-Februari. Hasil penelitian analisis wacana feature 

human interest dilihat dari struktur makro semua topik tentang keadaan yang 

dapat menyentuh hati setiap pembaca, pada superstruktur bagian-bagian teks 

dalam Feature diurutkan satu sama lain sehingga membentuk kesatuan arti. Dalam 

struktur mikro penulis menjelaskan wacana berita tersebut dilihat dari semantic, 

sintaksis, stilistik dan retoris. Dari analisis wacana tersebut bisa terlihat jelas 

bahwa setiap kalimat yang terkandung didalam teks mempunyai makna dan 

mengandung Human touch yang bisa membuat pembaca terenyuh. 
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