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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam teori jurnalistik ditegaskan produk surat kabar dapat dibagi menjadi 

tiga bagian besar, yaitu news, views, dan advertising
1
. News merupakan pedoman 

besar karena news adalah berita, maka apapun yang terdapat dalam berita itu 

haruslah berdasarkan fakta, Setiap fakta harus objektif. Sebaliknya views adalah 

opini yang berarti pandangan, maka apapun yang terdapat dalam views bersifat 

subjektif, oleh karena itu jenis berita feature merupakan jenis views.  

News atau berita sendiri diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu hard 

news (berita berat, berita keras) dan soft news (berita ringan, berita lunak). 

Feature tergolong kedalam soft news bisa berupa berita, bisa juga berupa 

karangan dengan syarat-syarat tertentu yang dibuat menarik yang dibubuhi unsur 

human-touch.
2
 

Sebelum membuat karya jurnalistik feature, terlebih dahulu harus 

memikirkan kisah yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan, karna feature pada 

hakikatnya adalah orang yang sedang berkisah. Seperti penulis bercerita kepada 

pembaca dan melukiskan suatu objek dengan kata-kata. Penulis berusaha menarik 

pembaca masuk ke dalam suasana, menghidupkan imajinasi pembaca, sehingga 

pembaca merasa berhadapan langsung dengan objek yang dibaca. 

Menulis feature bukan hanya sekedar menuliskan fakta-fakta tetapi lebih 

tepat disebut sebagai presentasi cerdas tentang fakta-fakta dan gagasan-gagasan 

sehingga fakta-fakta dan gagasan-gagasan yang tersembunyi dan tidak kentara 

bisa menjadi pusat perhatian bagi para pembaca 
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Feature bukan karya fiksi, tapi karya jurnalistik. karenanya, feature harus 

memiliki satu makna, satu arti, tidak seperti karya sastra yang banyak arti 

tergantung si pembacanya, feature juga disebut karya sastra jurnalistik karena 

sangat bertumpu pada kekuatan deskripsi yakni mampu menggambarkan situasi 

dan suasana secara rinci, hidup, beraroma, sehingga imajinasi pembaca terbawa 

ke tempat peristiwa. 

Feature Koran dan majalah merupakan salah satu jenis tulisan feature yang 

memiliki dua ciri, yaitu mengikuti headline news yang muncul di halaman-

halaman utama Koran dan peristiwa-peristiwa utama yang termuat di koran 

tersebut dan penulis yang ditekan deadline. Tipe ini disebut juga dengan istilah 

sidebar, yaitu tulisan yang mendukung atau dibalik berita utama. Kedua adalah 

tipe feature yang dibuat dengan ciri timeless artinya penulisannya tidak terikat 

dengan waktu. Wartawan bisa lebih santai dalam menulis karyanya dengan 

konsekuensi karyanya itu mendetail dan lebih berharga feature dalam 

penyampaiannya.
3
  

Menulis feature haruslah memperhatikan struktur penulisannya. Struktur 

adalah susunan atau cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu sehingga 

menjadi suatu kesatuan yang terarah, berurutan dan teratur. di dalam feature 

terdapat judul (title), pembuka (lead), isi (body), dan penutup (ending).
4
 Struktur 

penulisan ini tidak bisa diabaikan karena merupakan satu kesatuan dalam 

membuat tulisan feature. dengan memperhatikan struktur dalam pembuatan 

tulisan feature kita akan menghasilkan tulisan yang terarah sehingga lebih 

menarik minat pembaca. 

Ketentuan komposisi, bahasa, pemilihan kata, dan istilah juga mengikuti 

bahasa jurnalistik. walau teknik menulisnya diluar teknik penulisan berita, 

setidaknya feature juga bisa disebut mengandung informasi mengenai suatu 
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keahlian, cerita tokoh, perjalanan, ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan 

sejarah.  

Dalam membuat sebuah feature mempunyai langkah awal yang sangat 

penting salah satunya dalam memikirkan sebuah judul. Judul dalam feature 

haruslah menarik sekaligus memancing rasa ingin tahu pembaca.  

Judul feature merupakan sebuah identitas untuk feature itu sendiri seperti 

mempunyai nama, karakter dan membawa pesan tertantu, judul juga merupakan 

pemicu daya tarik pertama bagi para pembaca, pendengar atau pemirsa untuk 

mengetahui suatu kisah peristiwa menarik. Judul dalam feature syaratnya adalah 

informal. Informal berarti judul yang kita buat haruslah lentur, fleksibel, lincah, 

menarik, atraktif dan ekspresif. Judul berbeda dengan headline berita, judul tidak 

perlu mengikuti aturan-aturan yang mengikat headlines. Dalam feature judul 

bukan berupa ringkasan tulisan tetapi judul harus dibuat semenarik mungkin 

untuk menggugah pembaca dan menarik atensi.  

Pembuka (lead) merupakan paragraph pertama yang memuat fakta atau 

informasi terpenting dari seluruh uraian feature. Lead menjadi sebuah standar bagi 

penulisan feature. Berbagai macam berita maupun feature amat memperdulikan 

lead, karena pada bagian ini pembaca dapat melihat peristiwa apa yang terjadi, 

lead diposisikan sebagai pengantar menuju isi sebuah feature. 

Setelah menentukan pembuka karangan, masuklah kepada isi (body) dalam 

feature. Semua material harus dipersiapkan dan diatur susunannya. Sebagai bahan 

penulisan haruslah menetapkan pokok-pokok pikiran utamanya dan data-datanya. 

Yang harus dijaga saat menulis isi sebuah feature adalah menghindari 

kebosanan pembaca. Penulis harus menggunakan variasi kalimat pendek dan 

kalimat panjang dengan menarik dan mudah dipahami. 

Penutup (ending) merupakan bagian akhir dari struktur penulisan feature, 

terminal terakhir dari kuat-lemahnya kisah dipaparkan. Penutup (ending) 

merupakan bagian yang paling penting dari struktur feature. 

Karya sastra jurnalistik feature bisa kita temukan tidak hanya pada koran 

harian nasional melainkan bisa kita baca pada koran lokal, salah satunya koran 

lokal harian umum Riau Pos. Riau Pos merupakan suatu perusahaan media yang 
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mempunyai target sasaran pembaca kelas menengah ke atas, maka kemampuan 

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

terkandung didalamnya terjaga.
5
 Ada beberapa jenis feature yang ditulis didalam 

halaman feature, diantaranya feature human interest, feature perjalanan, feature 

berita, feature biografi, feature sejarah, feature opini, dan feature tips.  

Berdasarkan uraian diatas tulisan feature human interest pada Koran harian 

umum Riau Pos mampu memberikan perhatian untuk diteliti, karena feature jenis 

ini menarik bukan saja dalam hal penyajiannya dan teknik-teknik penulisannya 

tetapi dari topik yang dibicarakannya pun sudah menyentuh perasaan, dan kata-

kata yang dipilih harus tepat agar feature tersebut dapat disebut sebagai Human 

Interest. 

Karena objek yang akan diteliti adalah teks dan tulisan, maka diperlukan 

suatu metode yang tepat untuk menganalisisnya. Oleh karena itu, penulis 

menggunakan analisis wacana untuk menjelaskan objek penelitian yang berupa 

tulisan-tulisan. 

Melalui analisis wacana, kita tidak hanya mengetahui isi teks yang terdapat 

pada suatu wacana, tetapi juga mengetahui pesan yang ingin disampaikan, 

mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan-pesan itu tersusun, dan 

dipahami. Analisis wacana akan memungkinkan untuk memperlihatkan motivasi 

yang tersembunyi di belakang sebuah teks atau di belakang pilihan metode 

penelitian tertentu untuk menafsirkan teks 

Dengan melakukan analisis tersebut maka secara langsung masyarakat akan 

dapat melihat bahwa ada misi-misi yang akan disampaikan ke masyarakat melalui 

penyajian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas tentang analisis 

wacana pada feature human interest dengan menggunakan model analisis wacana 

Teun A.Van Dijk dilihat dari struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, 

teknik ini dirasa cocok bila dibandingkan dengan metode Sara Milis yang lebih 

mengarah kepada wacana feminisme, dimana perempuan ditampilkan dalam 

media, atau metode Roger Fowler yang melakukan pendekatan critical linguistic. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan menganalisis wacana yang ada pada Feature Human Interest 

pada surat kabar Riau Pos. dengan judul “ANALISIS WACANA FEATURE 

HUMAN INTEREST PADA SURAT KABAR HARIAN RIAU POS (Edisi 

Januari-Februari 2016)” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Analisis wacana  

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya mengenai sebab-musabab suatu perkara. Sedangkan Wacana ialah 

kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi diatas kalimat yang mengandung 

sebuah tema 

Analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat 

pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti 

percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan.
6
.  

 

2. Feature  

Feature dapat disebut tulisan bercerita yang dapat mendalami suatu hal, baik 

dari suatu peristiwa atau dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-

hari.  

feature bisa berupa berita, bisa juga berupa karangan tetapi dengan syarat-

syarat tertentu. Jika berupa berita, ia bukanlah berita dalam arti yang biasa, 

bukan berita factual, melainkan berita yang dibuat menarik dengan dibubuhi 

unsur human-touch, sentuhan perasaan manusia.  

cara penulisannya ditekankan pada maksud menghibur, menimbulkan rasa 

heran, geli, takjub, cemas, terharu, kasihan, jengkel, atau untuk mendidik, 

menambah pengetahuan, menimbulkan rasa keindahan.
7
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3. Human Interest feature 

Human interest adalah uraian berita yang dapat menyentuh rasa 

kemanusiaan, Sedangkan human interest feature adalah tulisan feature yang 

tidak memiliki nilai berita, tidak memiliki berita penting sekitar perhatian 

public, tetapi lebih pada perspektif kemanusiaan. 
8
 

 

4. Surat kabar  

Surat kabar adalah suatu media yang digunakan wartawan untuk menulis 

berita seperti surat kabar harian, mingguan, majalah,  

Surat kabar atau koran adalah barang cetakan yang berisi berita, informasi 

dan pendidikan yang terbit secara kontiniu yang biasanya harian. Surat kabar 

merupakan salah satu bentuk media cetak yang tidak dijilid, dalam ukuran 

normal dan tiap halaman terdiri 9 kolom. Ada yang terbit 8 halaman, 12 

halaman, 16 halaman dan ada yang lebih dari jumlah itu.
9
 

 

5. Riau Pos 

Riau pos  adalah sebuah surat kabar harian yang terbit di Riau, Indonesia. 

Surat kabar ini termasuk kedalam grup Jawa Pos. kantor pusatnya terletak di 

Kota Pekanbaru, tepatnya di Gedung Graha Pena Riau Jalan HR Soebrantas KM 

10,5. dan pertama terbit pada tahun 1991.
10

 

 

C. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah sangat penting dalam sebuah penelitian, karna masalah 

yang tidak jelas batasan masalahnya serta tidak memiliki rumusan yang tegas 

akan mempersulit penelitian itu sendiri. Maka penulis dapat mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut :  
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Bagaimana Analisis Wacana Feature Human Interest Dalam Surat Kabar Harian 

Umum Riau Pos  ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian adalah arah dan titik tuju seorang peneliti. Oleh karena 

itu tujuan penelitian perlu dirumuskan dengan jelas.berdasarkan hal yang 

diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui analisis 

wacana feature human interest dalam surat kabar harian umum Riau Pos 

 

2. Kegunaan penelitian  

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pihak-pihak yang terkait: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Dengan penelitian ini, peneliti dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi 

khususnya ilmu jurnalistik mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

pemberitaan pada surat kabar.  

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kajian 

ilmu komunikasi jurnalistik tentang analisis wacana pada sebuah media 

massa khususnya media cetak yang berupa surat kabar . 

3) Selain itu bisa menambah wawasan mengenai penulisan feature, 

khususnya untuk konsentrasi jurnalistik. 

 

b. Kegunaan praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

pembaca mengenai analisis wacana dalam tulisan feature khususnya 

feature human interest pada media cetak yang berupa surat kabar. 

2) Bermanfaat bagi pembinaan pengetahuan dan kepekaan mahasiswa dalam 

menganalisis wacana media massa dalam kajian analisis wacana. 

3) Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dimanfaatkan 

oleh Koran harian umum Riau Pos.   
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c. Sistematika Penulisan  

Agar pembaca dapat memahami skripsi ini dengan jelas , maka penelitian 

menyusunnya dengan sisitematika penulisan yang lebih objektif dalam 

permasalahan yang dibahas, adapun uraiannya terdiri dari : 

BAB 1  : Merupakan Bab Pendahuluan lebih difokuskan kepada titik 

permasalahan yang diuraikan didalam latar belakang, lalu 

menguraikan penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan. 

BAB II : Meguraikan kajian teori, membahas kajian terdahulu yang 

digunakan oleh penulis agar tidak dianggap sebagai plagiat, 

serta menguraikan kerangka pikir.  

BAB III  : Membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : Membahas tentang gambaran umum surat kabar harian riau 

pos sejarah media, management riau pos, visi dan misi riau pos, 

struktur organisasi dan klasifikasi redaksi riau pos. 

BAB V : Menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian yang telah 

penulis peroleh. 

 BAB VI : Bab terakhir ini berisi penutup yang Meliputi kesimpulan,saran 

dari penulis dan daftar pustaka. 

 


