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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Agar lebih terarah dalam penulisan, maka penulis merasa perlu untuk 

membahas masalah sebagai berikut: 

1. Analisis Wacana 

Analisis wacana melihat “bagaimana” (how) dari pesan atau teks 

komunikasi. Melalui analisis wacana kita bukan hanya mengetahui isi teks 

berita/feature, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat 

kata,frase,kalimat, metafora macam apa suatu berita/feature disampaikan dan 

analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.
11

 

Wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah struktur yang luas 

melebihi batasan-batasan kalimat karena analisis wacana bukan sekedar meneliti 

struktur level makro, tetapi juga pada level mikro yang menyusun suatu teks, 

seperti kata, kalimat, ekspresi dan retoris. 

Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana 

merupakan bagian dari metode interpretative yang mengandalkan interpretasi dan 

penafsiran peneliti.
12

 Maka dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa analisis 

wacana tidak memerlukan konsep tertentu karna pada prinsipnya semua 

bergantung pada interpretasi dari peneliti. peneliti dan khalayak tidak harus 

mempunyai penafsiran yang sama atas suatu teks karna setiap teks dapat dimaknai 

secara berbeda. 

Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana.yaitu 

pandangan positivism-empiris, pandangan konstruktivisme dan pandangan kritis. 

Pandangan positivism-empiris menggambarkan tata urutan kalimat, bahasa 

dan pengertian secara bersama. Titik perhatian didasarkan pada benar tidaknya 

bahasa itu secara gramatikal menurut kaidah sintaksis dan semantik. 

                                                             
11 

  Alex Sobur, Analisis Teks Media,(Bandung : Rosdakarya, 2004), 68. 
12

  Ibid,70. 
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Pandangan konstruktivisme menempatkan analisis wacana sebagai suatu 

analisis untuk  mengurai maksud dan makna tertentu.  

Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi pembicara 

dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari pembicara. 

 Pandangan kritis lebih menekankan pada konstalasi kekuatan yang terjadi 

pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa dalam pandangan kritis tidak 

dianggap sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, 

tema-tema wacana tertentu maupun strategi-strategi didalamnya.
13

 

Analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap 

proses bahasa,batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, 

perspektif yang mesti dipakai, topic apa yang dibicarakan. 

  

2. Analisis Wacana Menurut Teun A.Van Dijk 

Menurut van dijk sebuah wacana dapat berfungsi sebagai suatu pernyataan, 

pertanyaan, tuduhan, atau ancaman.
14

 

Model yang dipakai van dijk ini kerap disebut sebagai “kognisi social”. 

Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi social, 

terutama untuk menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. 

Melalui berbagai karyanya, Van Dijk membuat kerangka analisis wacana 

yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu wacana terdiri atas berbagai 

struktur/tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Van dijk 

membaginya kedalam tiga tingkatan : 

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

dapat dipahami dengan melihat topic dari suatu teks. Tema wacana ini bukan 

hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. 

2. Superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan elemen 

wacana itu disususn dalam teks secara utuh 

                                                             
13

    Aris Badara, Analisis Wacana : Teori,Metode,Dan Penerapannya Pada Wacana 

Media,(Jakarta,Kencana, 2013),20. 
14

     Sobur,Op.cit.71. 
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3. Struktur mikro adalah wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, 

kalimat, proposisi, anak kalimat, paraphrase yang dipakai dan sebagainya.  

 

Elemen semantic yang harus diteliti adalah latar, detail, dan maksud. Latar 

adalah bagian dalam berita yang mempengaruhi semantic (arti) yang ingin 

ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan kearah mana pandangan khalayak 

hendak dibawa. Oleh karena itu latar membantu menyelidiki bagaimana seseorang 

memberikan pemaknaan atas suatu peristiwa.
15

 

Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan seseorang.  Komunikator akan menampilkan secara berlebihan 

informasi yang menguntungkan dirinya atau citra baik. Elemen detail merupakan 

strategi wartawan mengekspresikan sikapnya dengan cara implisit.
16

 

Elemen wacana maksud hampir sama dengan detail, tetapi elemen maksud 

melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan dijelaskan secara 

eksplisit dan jelas, dan sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan 

secara tersamar dan tersembunyi. Dalam konteks media, elemen maksud 

menunjukan bagaimana secara implisit dan tersembunyi wartawan menggunakan 

praktek bahasa tertentu untuk menonjolkan kebenarannya dan secara implisit pula 

meminggirkan kebenaran lainnya.
17

 

Elemen sintaksis yang diteliti yang meliputi koherensi dan kata ganti. 

Koherensi adalah pertalian atau perjalinan antar kata, atau kalimat dalam teks. 

Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan 

sehingga dapat koheren. Sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat 

menjadi berhubungan ketika seorang menghubungkannya.Koherensi ini secara 

udah dapat diamati diantaranya dari kata hubung yang dipakai untuk 

menghubungkan fakta. Kata hubung yang dipakai (dan,tetapi, akibat, 

meskipun,lalu,karena) menyebabkan makna yang berlainan ketika hendak 

menghubungkan kalimat. Koherensi memberikan kesan kepada khalayak 

                                                             
15

 Eriyanto. Analisis wacana: pengantar analisis teks media. (Yogyakarta: 

LKiS, 2001) ,235. 
16

 Ibid.,238 
17

 Ibid.,240 
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bagaimana dua fakta dihubungkan. Kata hubung seperti “yang” atau “dimana” 

fungsinya dalam kalimat sebagai penjelas.koherensi ini menggambarkan 

bagaimana sikap wartawan terhadap suatu peristiwa dan tanpa disadari 

menggiring khalayak pada pemaknaan tertentu.
 18

  

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai 

oleh komunikator untuk menunjukan dimana posisi seseorang dalam wacana. 

Dala mengungkap sikap, wartawan dapat menggunakan “saya” sebagai pengganti 

orang pertama. Apabila menggunakan kata ganti “kita” dipakai untuk 

menunjukkan tidak ada batas antara wartawan dengan khalayak. Sedangkan kata 

ganti “kami” menyatakan sependapat dengan wartawan. 
19

 

 

Struktur wacana yang dikemukakan van dijk ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel II.1 

Elemen Wacana Van Dijk  

                                                             
18

 Ibid.,242  
19

 Ibid.,253 

Struktur wacana Hal yang diamati elemen 

Struktur makro TEMATIK 

(apa yang dikatakan ?) 

Topic  

Superstruktur  SKEMATIK 

(bagaimana pendapat 

disusun dan dirangkai ?) 

Skema  

Struktur mikro SEMANTIK 

(makna yang ingin 

ditekankan dalam teks berita ?) 

Latar, detail, 

maksud peranggapan, 

nominalisasi 

Struktur mikro SINTAKSIS 

(bagaimana pendapat 

disampaikan ?) 

Bentuk kalimat, 

koherensi, kata ganti 
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Sumber: Diadopsi dari Eriyanto dalam Analisis Teks Media, Alex Sobur 

 

3. Definisi Feature 

Feature merupakan karangan khas yang didasarkan pada fakta dan data 

yang ditulis secara ringan, mendidik dan menjadi tulisan hiburan bagi pembaca. 

Bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai karangan non-fiction story, yaitu 

jenis karangan yang bebas dari pendapat (seperti berita) dan perasaan pribadi 

penulisnya.
20

 Suatu karangan non fiksi yang muatan utamanya ialah human 

interest dapat disebut feature. Feature dapat disebut tulisan bercerita yang dapat 

mendalami suatu hal, baik dari suatu peristiwa atau dalam permasalahan yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari.  Richard Wainer  mengatakan bahwa feature sebagai 

suatu artikel karangan yang lebih ringan dan umum tentang Human Interest atau 

gaya hidup ketimbang straight news yang ditulis dari peristiwa yang masih 

hangat.
21

 

Meskipun berada diluar dari patokan-patokan penulisan berita atau tulisan 

lain sebagaimana umumnya, feature juga dikembangkan mengikuti struktur 

penulisan biasa yang memiliki bagian pembuka, bagian pengembangan (isi), dan 

penutup. 

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

bahasa jurnalistik. Karena media yang digunakan adalah surat kabar, majalah atau 

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

Erlangga,2010), 172.  
21 

  Ibid.,172.  

 

Struktur mikro STILISTIK 

(pilihan kata yang 

dipakai ?) 

Leksikon  

Struktur mikro  RETORIS 

( bagaimana dan dengan 

cara apa penekanan dilakukan 

?) 

Grafis, metafora, 

ekspresi 
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media elektronik, bahasanya pun harus popular, komunikatif, lugas, sederhana, 

dan mudah dipahami. 

Walau teknik menulisnya diluar teknik penulisan berita, setidaknya feature 

juga bisa disebut mengandung informasi mengenai suatu keahlian, cerita tokoh, 

perjalanan, ilmu pengetahuan, keterampilan, bahkan sejarah.  

Berdasarkan jenisnya, feature terdiri dari : 

a. Feature Sejarah 

Feature sejarah menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa sejarah 

dengan gaya bercerita yang menarik, enak, segar, dan mengandung sesuatu 

yang baru.misalnya menceritakan sesuatu yang tidak sempat dicatat penulis 

sejarahmengenai sebuah peperangan disebuah dessa ketika melawan belanda 

dimasa revolusi  

b. Feature Tokoh  

Feature tokoh atau feature biografi singakat seorang tokoh yang memiliki 

pengaruh besar dalam masyarakat , dengan kata lain orang yang ditokohkan itu 

memiliki pandangan hidup, berkepribadian, teguh memegang keyakinannya, 

serta mempunyai determinasi mengatasi persoalan.  

c. Feature Perjalanan 

Feature ini sering disebut dengan feature pariwisata atau travelog feature 

yang berisikan suatu kisah  perlawatan, perjalanan, dan hasil kunjungan 

kesuatu tempat yang menarik untuk diceritakan 

d. Feature Ilmiah 

Feature ilmiah ialah sebuah tulisan yang maksudnya menyampaikan 

informasi ilmiah dengan bahasa popular 

e. Feature Human Interest 

Feature ini lebih menekankan segi-segi daya pikat manusianya dalam 

substansi masalah yang diangkat.
22

 

 

                                                             
22 

 Sedia willing barus, jurnalistik: petunjuk teknis menulis berita, (Jakarta: 

Erlangga,2010), 192 
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Didalam feature terdapat bagian Teras (lead) atau pembuka, bagian isi 

(body), dan penutup atau kesimpulan. 

1. Teras (lead) 

Teras (lead) merupakan penjelasan pengajuan tema, ada beberapa cara yang 

dapat dipakai untuk menulis teras feature yaitu : 

a. Ringkasan  

b. Bercerita  

c. Deskriptif  

d. Kutipan 

e. Pertanyaan 

f. Menuding langsung 

g. Penggoda 

h. Unik 

i. Gabungan  

j. Kontras 

k. Dialog  

l. Menjerit 

m. Statistic   

 

2. Tubuh karangan (body) 

Rincian tema untuk pengembangan. Teknik menulis bagian ini ada dua pola 

yang khas yaitu Pola paragraph dan rincian. 

a. Pola paragraph 

1) Tematik, pola penulisan yang tiap paragraphnya memberi penegasan 

kembali pada tema atau terasnya. 

2) Spiral, gaya spiral menunjukkan adanya pertalian pikiran antara alinea 

sebelumnya dengan alinea berikutnya. 

3) Unity, memperoleh efek retorika dalam satu paragraph yang singkat 

dengan menggunakan kata-kata sambung dan kalimat penghubung 

4) Block paragraph, pola paragraph ini hanya ditujukan untuk menulis satu 

subtropik tunggal. 

5) Kronologi, cara penyusunan teras kronologi sama dengan penulisan 

paragraph kronologi 

b. Pola rincian  

1) Pemecahan topic 

2) Pembagian masalah 

3) Kronologi 
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4) Argumentasi 

5) Pembanding 

 

3. Penutup 

 Berupa kesimpulan atau ringkasan berupa klimaks dan antiklimaks 

a. Ringkasan 

b. Penyengat 

c. Klimaks 

d. Menggantung 

e. Ajakan bertindak 

 

Feature mempunyai empat  ciri  utama,  yaitu: 

1. Penyusunan adegan, yaitu untuk melaporkan peristiwa secara lengkap, kerja 

jurnalis bukan hanya sekedar melaporkan fakta-fakta dan menyusunnya 

secara kornologis saja tetapi mereka harus  mencari fakta-fakta  dibalik  

rangkaian adegan berita. 

2. Dialog, didalam dialog setiap orang pasti akan berkata atau menyampaikan 

sesuatu dan  apa  yang dikatakannya tersebut bisa bernilai berita, 

3. Sudut pandang orang ketiga, reporter atau penulis bercerita sebagai jurnalis   

yang tidak hanya menjadi si pelapor, melainkan kerap menjadi tokoh 

didalam berita. Jurnalis ini harus menjadi pelapor yang tahu jalannya berita 

agar pembaca bisa dilibatkan, diajak berada di tiap keinginan, pikiran, dan 

pengalaman yang  terjadi. 

4. Mencatat detail, semua hal dalam penulisan feature dapat dirinci menjadi 

beberapa, contohnya yaitu, perilaku, adat istiadat, kebiasaan, gaya hidup.   

pakaian, dekorasi rumah, wisata, makanan dan lain-lain. Berbagai tanda  

sosial .itu memberikan status  social  di masyarakat
23

 

 

 

 

 

                                                             
23 Haris Sumadiria, Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis 

Jurnalis Profesional (Bandung : Rosdakarya, 2014) . 181-182 
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4. Kedudukan feature di Indonesia 

Pers Indonesia di masa lalu memang penuh dengan pergulatan pemikiran, 

pers Indonesia menjadi luput dari berita-berita ringan seperti seks, resensi, 

criminal, dan gaya hidup. Pers Indonesia di masa lalu jarang memperhatikan 

unsur hiburan, oleh karna itu, bisa dikatakan feature tidak memiliki tradisi dalam 

pers Indonesia. Feature tidak mendapat ruang yang cukup dan layak. Ditamnah 

lagi minat penulis yang tumbuh waktu itu juga kurang besar, malah bisa dikatakan 

tidak ada 

Bahkan setelah Indonesia merdeka pun, insan pers umumnya masih 

berpandangan bahwa feature itu sebaiknya bukan ditulis oleh wartawan sendiri, 

namun dari luar media massa saja, padahal sesungguhnya berkat kesempatan dan 

pengalamannya, wartawanlah yang paling berpotensi dan mumpuni dala 

mengerjakannya. Pernah seorang wartawan mengemukakan dalam sebuah 

ceramah “jadi apa perlunya menyajikan sesuatu diluar batas berita?”.
24

 

Begitulah gambaran mengenai posisi feature dalam pers Indonesia selama 

ini. namun belakangan ini, setelah jumlah halaman surat kabar juga rata-rata 

diatas delapan halaman, feature mulai mendapatkan tempat yang layak. Akibat 

kemajuan teknologi cetak, ruang untuk feature semakin terbuka. 

Kedudukan feature dalam media massa sangat penting. Posisi dan 

eksistensinya tak tergantikan oleh produk jurnalistik yang lain. Tidak oleh berita 

langsung, artikel, tidak oleh tajuk rencana, bahkan tidak pula oleh pojok dan 

karikatur.
25

 

Menulis feature sekarang ini bisa mendatangkan hasil yang lumayan 

memuaskan, asalkan dikerjakan secara kreatif dan produktif. Menulis feature bisa 

menjadi ladang mata pencaharian yang menjanjikan. 

 

 

 

 

                                                             
24

   Barus, Op.cit.172. 
25    Sumadiria, Op.cit.156. 
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5. Feature Human Interest 

Feature jenis ini dimaksudkan untuk mengaduk-aduk perasaan, suasana 

hati, dan bahkan menguras air mata khalayak. Human interest feature termasuk 

yang paling efektif dalam menyentuh wilayah intuisi,emosi dan psikologi 

khalayak yg anonim dan heterogen.
26

 Feature Human Interest lebih ditekankan 

kepada segi-segi daya pikat manusianya dalam substansi masalah yang diangkat, 

bukan karena orang tersebut  sedang bergelimang dengan tahta kekuasaan, harta 

kekayaan, atau wanita pujaan. Justru karena dia manusia lemah, tak berdaya tetapi 

tetapi memiliki sesuatu yang tak banyak lagi dimiliki orang lain. Sebut saja 

keluhuran budi, kesalehan social, kearifan local, kesabaran yang tanpa batas atau 

kepasrahan untuk menyerahkan apapun yang dimilikinya untuk kebahagiaan 

orang lain. Tetapi tidak hanya itu dunia flora dan fauna jugaa termmasuk didalam 

human  interest misalnya tentang harimau langka yang telah lama sakit-sakitan 

dikebun binatang dan kini harus berobat keaustralia, kisah tentang hariamau yang 

mogok makan sampai mati karena sangat terpukul melihat wanita tua 

pengasuhnya tewas dibunuh. 

Feature jenis ini menarik bukan hanya dalam hal cara penyajiannya dan 

teknik-teknik penulisannya yang diselingi humor-humor segar seperti feature lain, 

tetapi justru dari topic yang dibicarakannya pun mulai menyentuh perasaan.
27

 

Berita feature human interest mendapat daya tarik tersendiri di kalangan 

pembaca, karena manusia menyukai hal-hal yang berkaitan tentang dirinya, teman 

dekat, keluarganya, atau orang lain. Selain itu pembaca dapat dengan bebas 

mengekspresikan dirinya terhadap berita tersebut. Feature human interest 

memiliki daya tarik tersendiri, yakni tulisan feature menggunakan unsur human 

interest. Kusumaningrat menyatakan 10 unsur human interest yakni ketegangan, 

ketidaklaziman, minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, seks, usia, binatang, 

dan humor.
28

 

                                                             
26

   Sumadiria,Op.cit.161 
27 

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

2010), 186 
28

   Hikmat Kusumaningrat, Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori & Praktik, 

(Bandung:Rosdakarya, Cetakan Kedua 2006),64-66 
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a. Ketegangan (Suspanse)  

Ketegangan atau suspanse terkait dengan kejadian yang membuat jantung 

seseorang berdegub kencang. Biasanya mengenai pembunuhan, 12 pertandingan 

final antara kesebelasan, penculikan, bencana alam, dan lain sebagainya. 

 

b. Ketidaklaziman (Unusualness)  

Ketidaklaziman berarti kejadian yang aneh atau sesuatu yang tidak lazim 

akan tetapi memiliki daya tarik yang kuat untuk dibaca. Semisal saja tentang 

seorang ibu yang memiliki anak kembar sembilan, atau pemulung yang 

menemukan uang sepuluh juta di tempat sampah, atau juga seorang ibu yang 

terpisah dengan anaknya kini bertemu lagi setelah anaknya berumur 30 tahun. 

  

c. Minat Pribadi (Personal Interest)  

Minat pribadi mengenai berita yang membahas tentang seorang ahli gigi 

yang tidak bergelar dapat membuka praktek, atau tentang tukang urut yang dapat 

melangsingkan badan seseorang selama dua minggu.  

 

d. Konflik (Conflict)  

Konflik yakni suatu peristiwa yang mengandung pertentangan yang 

menarik pembaca. Biasanya seseorang akan tertarik untuk membaca berita 

kriminalitas, perang, atau olahraga, karena di dalamnya yang mengandung unsur 

konflik atau drama.  

 

e. Simpati (Sympathy) 

Unsur simpati ini dibuat agar seseorang yang membacanya merasa simpati, 

atau memiliki rasa kasih, dan rasa haru. Salah satu peristiwanya mengenai anak 

yang kehilangan anggota keluarganya karena longsor, atau nenek merawat 

anaknya yang gila.  
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f. Kemajuan (Progress)  

Unsur kemajuan yakni menunjukkan suatu perkembangan mengenai 

sesuatu hal. Misalnya tentang jembatan layang Yogyakarta Magelang telah selesai 

dibangun, atau sebuah pesawat antariksa berhasil mendarat di planet Mars.  

 

g. Seks (Sex)  

Berita dengan unsur seks yakni yang menunjukkan adanya hubungan 

spesial antara laki-laki dan perempuan. Umumnya mengenai perceraian, 

perselingkuhan, dan perkawinan yang terdapat unsur dramatis. Misalnya seorang 

artis cantik yang menceraikan suaminya yang tua untuk menikah dengan 

bujangan, atau seorang bupati yang memiliki istri muda berumur 18 tahun.  

 

h. Usia (Age)  

Berita dengan unsur usia yakni mengenai peristiwa yang berlatar belakang 

umur atau usia. Misal saja, seorang anak umur 7 tahun telah hafal Alquran, atau 

rahasia usia panjang kakek yang berumur 100 tahun.  

 

i.  Binatang (Animals)  

Berita dengan unsur binatang mengenai hewan atau binatang. Contohnya, 

seekor harimau yang melahirkan pertama kalinya di kebun binatang menarik 

perhatian pengunjung, atau seekor anjing yang menyelamatkan majikannya yang 

buta dalam suatu peristiwa kebakaran. 

 

j. Humor (Humor)  

Berita dengan unsur humor mengenai sesuatu hal yang lucu, atau yang 

membuat tertawa. Misalnya, seorang perdana menteri sedang berpidato tiba-tiba 

14 mikrofonnya mati, atau penjaga gawang yang tidak menangkap bola tetapi 

menangkap sepatu sang pencetak gol. 
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B. Kajian terdahulu 

1. Hasil penelitian dari , Ainil Jamaliah mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan judul “Analisis wacana berita kekerasan terhadap perempuan pada 

surat kabar harian Pekanbaru MX edisi februari 2014”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui analisis wacana tentang kekerasan terhadap perempuan diSurat 

Kabar Harian Pekanbaru MX. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian deskriptif kualitatif dengan model analisis wacana model roger fawler 

model ini menekankan pada aspek bahasa yang digunakan oleh media. Penilitian 

ini mendapatkan kesimpulan bahwa Pekanbaru MX dalam memberitakan 

kekerasan terhadap perempuan lebih sering menceritakan peristiwa dari segi 

korban, dan actor-aktor yang terlibat didalam peristiwa digambarkan dengan 

beragam kosa kata. Sementara pelaku sering digambarkan sebagai pihak yang 

tidak bersalah, karena membela diri dengan melakukan rasionalisasi bahwa hal itu 

terjadi karena wanita sebagai korban mudah ditipu,lemah dan lugu. Selain itu juga 

dapat dilihat berita kekerasan terhadap perempuan dalam surat kabar kurang 

memeperhatikan penderitaan perempuan sebagai korban kekerasan. 

 

2. Hasil penelitian dari Sitty Cynthia Yusufrani mahasiswi Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa Serang,Banten dengan judul Analisis Wacana Feature Human 

Interest Pada Surat Kabar Harian Radar Banten (Edisi 15 Juli-15 Agustus 2012). 

Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah lokasi penelitian dan waktu 

penelitian sehingga hasil penelitian yang penulis teliti akan berbeda dengan 

penelitian tersebut. Persamaan dari metode ini adalah menggunakan analisis 

wacana untuk meneliti feature human interest, dan pendekatan kualitatif dengan 

jenis deskriptif. 

 

3. Hasil penelitian Triono Hadi mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan judul Analisis Wacana Berita Kriminal Harian Pagi Riau Pos. 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana dan ideology yang 

diikutsertakan pada wacana berita criminal. Persamaan dari penelitian ini adalah 

menggunakan analisis wacana dengan metode deskriptif kualitatif 
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4. Penelitian dari Neneng Hasanah mahasiswi Universitas islam Negri Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan judul Analisis Wacana Human Interest Pada Acara 

Kick Andy di Metro Tv (Episode AA Gym Menjawab).penelitian ini bertujuan 

untuk melihat makna wacana yang tersembunyi dari seorang tokoh dengan 

menggunakan teori Teun A.Van Dijk. Persamaan dari penelitian ini adalah 

menggunakan analisis wacana dengan teori yang sama dan metode deskriptif 

kualitatif. 

 

C. Kerangka Pikir 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti komunikasi dalam bentuk teks, 

mencari tahu makna lebih dalam maksud dari tujuan yang terselip, tersimpan, dan 

tersisip dalam suatu proses komunikasi verbal melalui  teks. Penulis meneliti 

tentang Feature, khususnya Feature Human Interest pada Koran harian Riau Pos. 

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

peristiwa atau dalam permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari  yang 

ditulis lebih ringan dan umum tentang Human Interest atau gaya hidup ketimbang 

straight news
29

. Jenis feature ada 5 yaitu : feature sejarah, feature tokoh, feature 

perjalanan, feature ilmiah, dan feature Human Interest.  

Pada penelitian ini penulis lebih mendalami tentang wacana Feature 

Human Interest dikarenakan tulisannya memiliki daya tarik tersendiri, yakni 

tulisan feature menggunakan unsur human interest yang lebih mengarah kepada 

perspektif kemanusiaan dan menyentuh perasaan pembaca. Salah satu perusahaan 

media yang menulis feature adalah Riau Pos. Riau pos menyadari bahwa feature 

penting dalam sebuah Koran sebagai hiburan ketika bosan membaca hardnews, 

sehingga Riau Pos membuat Feature pada kolom tertentu setiap harinya dan pada 

kolom khusus Feature yang terbit setiap hari minggu. Riau Pos merupakan surat 

kabar yang dikelola secara professional, kedudukan feature tidak hanya untuk 

memenuhi aspek kesemestaan media massa semata. Lebih dari itu, feature 

                                                             
29   Barus,Op.cit.172 
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sekaligus juga diharapkan dapat meningkatkan citra media di mata khalayak. 

Wacana feature Human interest akan diteliti menggunakan teori Teun A. Van Dijk 

untuk mengetahui makna pesan yang disampaikan dalam penulisan feature 

Human Interest dalam Surat Kabar Riau Pos. adapun bagan alur kerangka berpikir 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

   GAMBAR II.1 

KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks Wacana Feature 

Human Interest Pada 

Harian Riau Pos 

Struktur makro Superstruktur Struktur mikro 

Tematik 

Makna pesan yang disampaikan 

dalam penulisan feature Human 

Interest dalam Surat Kabar Riau Pos 

Skematik 
Semantik 

Sintaksis  

Stilistik  

Retoris  

Feature pada surat 

kabar harian Riau Pos  

Unsur-unsur Human Interest : 

ketegangan, ketidaklaziman, 

minat pribadi, konflik, 

simpati, kemajuan, seks, 

usia, binatang, dan humor 



24 
 

 
 
 
 

Kerangka pikir ini didapat setelah mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-

data penelitian  menurut unsur-unsur Human Interest. Lalu, teks wacana feature 

human interest tersebut  akan diteliti dengan menggunakan teori Teun A. Van 

Dijk untuk mencari hubungan antara struktur rnakro, supertruktur, struktur mikro 

pada harian surat kabar Riau Pos, setelah itu Menarik kesimpulan, dimana 

merupakan titik akhir dari  penelitian, dimana kita dapat mmengetahui pesan yang 

ingin disampaikan,dan bagaimana pesan-pesan tersebut tersusun dan dapat 

dipahami. 

 


