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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teori 

Untuk mendasari penelitian ini dan untuk lebih terarah didalam 

penulisan, Dalam teori Rogerd Fowler dan Robert Hodge adalah sekelompok 

pengajar, mereka yang ditandai dengan diterbitkannya buku Language and 

Control pada tahun 1979. Pendekatan yang mereka lakukan dikenal sebagai 

critical linguistik. Critical linguistik terutama memandang bahasa sebagai 

praktek sosial, melalui bagaimana suatu kelompok memantapkan dan 

menyebarkan ideologinya. Critical linguistik terutama dikembangkan dari 

teori linguistik. Yang dilakukan oleh sekelompok peneliti ini adalah melihat 

bagaimana tata bahasa dan pilihan kosakata tertentu membawa aplikasi dan 

ideologi tertentu.
11

 Maka penulis merasa perlu membahas masalah sebagai 

berikut: 

1. Analisis Wacana 

Analisis wacana adalah suatu analisis untuk membongkar maksud-

maksud dan makna-makna tertentu, wacana adalah suatu pernyataan. 

Analisis wacana termasuk kategori paradigma kritis. Paradigma ini 

mempunyai sejumlah asumsi mengenai bagaimana penelitian harus di 

jalankan, dan bagaimana teks berita seharusnya di analisis. Dasar analisis 

wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari 

metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran dari 

peneliti. Oleh karena itu, dalam proses kerjanya, analisis wacana tidak 

memerlukan koding yang mengambil beberapa koding yang mengambil 

beberapa bagian atau turunan dari konsep tertentu. Meskipun ada panduan 

yang bisa dilihat dan diamati dari suatu teks justru yang menjadi 

sebaliknya, setiap teks pada dasarnya dapat dimaknai secara berbeda dan 

dapat ditafsirkan secara beragam.
12
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Fairclough mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah 

praktik sosial, Selanjutnya, Jorgensen menjelaskan konsep Fairclough 

yang membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi yaitu text, dicourse 

practie dan social practice. Text berhubungan dengan linguistik, misalnya 

dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, juga koherensi dan 

kohesivitas, serta bagaimana antarsatuan tersebut membentuk suatu 

pengertian. Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan 

dengan proses produksi dan konsumsi teks; misalnya, pola kerja, bagan 

kerja, dan rutinitas saat menghasilkan berita. Social practie, dimensi yang 

berhubungan dengan konteks di luar teks; misalnya konteks situasi atau 

konteks dari media dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya 

politik tertentu.
13

 

Dalam membahas analisis wacana, kajian mengenai ideologi dan 

pengetahuan merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini juga 

diungkapkan oleh Van Dijk, ia berusaha membedakan antara ideologi 

dalam suatu kelompok, di tangan seseorang, dan representasi sosial 

lainnya dalam suatu kelompok, mencakup juga pembahasan jenis-jenis 

pengetahuan lainnya. Tapi yang perlu digaris bawahi dari gagasan Van 

Djik adalah bahwa ideologi-ideologi lebih bersifat fundamental dan 

mendasari representasi kelompok sosial seperti pengetahuan dan sikap. 

Selain ideologi dan pengetahuan, ada konsep penting lainnya di 

dalam membahas hubungan wacana dan masyarakat yaitu konsep 

kekuasan. Ada empat kekuasaan yang diketegorikan oleh Van Dijk 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Kekuasaan kelembagaan 

Kekuasaan ini ada pada umumnya pada wacana dominan di dalam 

perusahaan bisnis. 

b. Kekuasaan kaum pria 

Kekuasaan yang muncul pada wacana “sexis” 
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c. Kekuasaan kulit putih 

Ada pada teks dan perbincangan (talk) rasis di dalam berbagai 

wacanaterutama misalnya wacana yang meminggirkan wanita Agro-

Amerika (dalam bahasa Van Dijk, To Comey, Smithermn, Troutman) 

d. Kekuasaan politik 

Adalah wacana yang ada pada pemerintahan, parlemen, diktator, 

partai-partai dominan, para politisi, dan lembaga-lembaga politik.
14

 

Namun untuk menelaah wacana, menurut Van Dijk, ada dua faktor 

penting yang terkandung pada wacana dan masyarakat saat kedua elemen 

ini dihadapkan yaitu kekuasaan (power) dan akses (acces). Kekuasaan 

(power) diartikan sebagai kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok 

(anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol kelompok (anggota) dari 

kelompok lain.selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik, 

kekuasaan juga dapat berupa persuasive yang diartikan sebagai tindakan 

seseorang untuk secara tidak langsung mengontrol dengan jalan 

mempengaruhi kondisi mental, seperti kepercayaan, sikap dan 

pengetahuan. 

Terkait mengenai akses, pada dasarnya kelompok elit mempunyai 

akses yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak 

berkuasa. Oleh karena itu mereka yang lebih berkuasa mempunyai 

kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media, dan 

kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media, kesempatan 

lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak.
15

 

Selain menelusuri struktur-struktur teks, analisis wacana model 

Van Djik juga membahas mengenai kognisi sosial, khususnya bagaimana 

sebuah teks diproduksi. Atas dasar pemikiran ini van djik mengamati 

kasadaran mental wartawan yang membentuk teks berita tersebut. 
16
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Analisis wacana muncul sebagai suatu reaksi terhadap linguistik murni 

yang tidak bisa mengungkap hakikat bahasa secara sempurna. Dalam hal ini 

para pakar analisis wacana mencoba untuk memberikan alternative dalam 

memahami hakikat bahasa tersebut. Analisis wacana mengkaji bahasa secara 

terpadu, dalam arti tidak terpisah-pisah seperti dalam linguistik, semua unsure 

bahasa terikat pada konteks pemakaian. Oleh karena itu, analisis wacana 

sangat penting untuk memahami hakikat bahasa dan perilaku berbahasa 

termasuk belajar bahasa. 

Analisis wacana adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji 

penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi. Stubbs mengatakan bahwa 

analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis 

bahasa yang digunakan secara alamiah, baik lisan maupun tulis, misalnya 

pemakaian bahasa dalam komunikasi sehari-hari. Selanjutnya stubbs 

menjelaskan bahwa analisis wacana menekankankajiannya pada penggunaan 

bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa antar 

penutur. Jadi jelasnya analisis wacan bertujuan untuk mencari keteraturan 

bukan kaidah. Yang dimaksud dengan keteraturan, yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan keberterimaan penggunaan bahasa di masyarakat secara 

realita dan cenderung tidak merumuskan kaidah bahasa seperti dalam tata 

bahasa. Kartomiharjo mengungkap bahwa analisis wacana merupakan cabang 

ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu unit bahasa yang 

lebih besar daripada kalimat. Analisis wacana lazim digunakan untuk 

menemukan makna wacana yang persis sama atau paling tidak sangat ketat 

dengan makna yang dimaksud oleh pembicara dalam wacana lisan, atau oleh 

penulis dalam wacana tulis. 

Bungin menjelaskan ciri-ciri dan analisis wacana, yaitu:
17

 

a. Dalam analisis wacana lebih kualitatif dibandingkan dengan analisis isi. 

Yang umumnya kuantitatif. Analisis wacana lebih menekankan pada 

penjumlahan unit kategori seperti dalam analisis isi. Dasar analisis wacana 
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adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari metode 

interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti. Oleh 

karena itu dalam proses kerjanya, analisis wacana tidak memerlukan 

lembar koding yang mengambil beberapa item atau turunan dari konsep 

tertentu. Meskipun ada panduan apa yang bisa dilihat dan diamati dari 

suatu teks, pada prinsipnya semua bergantung pada interpretasi dari 

peneliti. Sehingga setiap teks pada dasarnya dapat dimaknai berbeda dan 

dapat ditafsirkan secara berbeda. 

b. Analisis wacana justru berpretensi memfokuskan pada pesan laten 

(tersembunyi). Begitu banyak teks komunikasi disajikan secara implisit. 

Maka suatu pesan dengan tidak hanya bisa ditafsirkan sebagai apa yang 

tampak nyata dalam teks, namun harus dianalisis secara tertentu. 

c. Analisis wacana tidak berpretensi melakukan generalisasi. Analisis 

wacana tidak bertujuan melakukan generalisasi yang berupa asumsi. 

Diantaranya, setiap peristiwa pada dasarnya bersifat unik, karena itu tidak 

dapat diperlakukan prosedur yang ditetapkan untuk isu dan kasus yang 

berbeda. 

Van Djik membuat kerangka analisis wacana yang dapat 

didayagunakan. Suatu wacana terdiri dari berbagai struktur atau tingkatan, 

yang masing-masing bagian saling mendukung. Van Djik membaginya ke 

dalam tiga tingkatan:
18

 

a. 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. 

b. Superstruktur adalah kerangka suatu teks: bagaimana struktur dan elemen 

wacana itu disusun dalam teks secara utuh. 

c. Struktur mikro adalah makna yang dapat diamati dengan menganalisis 

kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, para frase yang dipakai dan 

sebagainya. 
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Struktur atau elemen wacana yang dikemukakan Van Djik dapat 

digambarkan sebagai berikut:
19

 

Elemen Wacana Van Djik 

Struktur 

Wacana 

Hal yang Diamati Elemen 

Struktur 

Makro 

Tematik 

(Apa yang dikatakan?) 

Topik 

Superstruktu

r 

Skematik 

(Bagaimana pendapat disusun dan dirangkai?) 

Skema 

Struktur 

Mikro 

Semantik 

(Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita) 

Latar, detail, 

maksud, 

peranggapan 

Struktur 

Mikro 

Sintaksis 

(Bagaiman pendapat disampaikan?) 

Bentuk kalima

t, koherensi, 

kata ganti 

Struktur 

Mikro 

Stilistik 

(Pilihan kata apa yang dipakai?) 

Leksikon 

Struktur 

Mikro 

Retoris 

(Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakuka

n?) 

Grafis, 

Metafora, 

Ekspresi 

 

Untuk memperoleh gambaran ihwal elemen-elemen strukktur wacana 

tersebut, berikut ini adalah sekedar penjelasan singkat.
20

 

Dalam hal ini, penelitian ini akan dikaitkan oleh penulis dengan 

masalah penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran diatas, wacana pilpres 

mencakuap dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Tematik (Tema) 

Secara harfiah tema berarti “sesuatu yang telah diuraikan”, atau 

“sesuatu yang telah ditempatkan”.Sebuah tema bukan merupakan hasil 

dari seperangkat elemen yang spesifik, melainkan wujud-wujud kesatuan 

yang dapat kita lihat di dalam teks atau bagaimana cara-cara yang kita 

lalui agar beraneka kode dapat terkumpul dan koheren. 

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 
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Sobur, Alex. Analisis Teks Media. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 74. 
20

Sobur, Alex. Analisis Teks Media. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 75-84. 



14 
 

penting sebagai pembentuk kesadaran sosial. Topik menunjukkan 

informasi yang paling penting atau inti pesan yang ingin disampaikan oleh 

komunikator. Dalam suatu peristiwa tertentu, pembuat teks dapat 

memanipulasi penafsiran pembaca/khalayak tentang suatu peristiwa. 

Gagasan Van Dijk didasarkan pada pandangan ketika wartawan 

meliput suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada 

suatu mental atau pikiran tertentu. Kognisi atau mental ini secara jelas 

dapat dilihat dari topik yang dimunculkan dalam berita. 

2. Skematik 

Skematik merupakan strategi dari komunikator untuk mendukung 

makna umum dengan memberikan sejumlah alasan pendukung.Apakah 

informasi penting disampaikan diawal, atau pada kesimpulan bergantung 

kepada makna yang di distribusikan dalam wacana. Struktur skematik 

memberikan tekanan: bagian mana yang didahulukan, dan bagaimana 

yang bisa dikembangkan sebagai strategi untuk menyembunyikan 

informasi penting. Upaya penyembunyian itu dilakukan dengan 

menempatkan bagian penting di bagian akhir agar terkesan kurang 

menonjol. 

Dalam konteks penyajian berita, meskipun mempunyai bentuk dan 

skema yang beragam, berita umumnya secara hipotetik mempunyai dua 

kategori skema besar.
21

Pertama, summary yang umumnya ditandai dengan 

dua elemen yakni judul dan lead (teras berita).Elemen skema ini 

merupakan elemen yang dipandang paling penting.Kedua, story yakni isi 

berita secara keseluruhan. Elemen skema lainnya adalah apa yang disebut 

dengan lead. Dalam konteks penyajian berita mempunyai dua kategori 

skema besar yang pertama adalah judul dan lead berita dan yang kedua 

adalah isi berita semenarik mungkin. 

3. Semantik 

Yang paling penting dalam analisis wacana adalah makna yang 

ditunjukkan oleh struktur teks.Dalam studi linguistik konvensional makna 
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kata dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus, sedangkan 

dalam analisis wacana, makna kata adalah praktek yang ingin 

dikomunikasikan sebagai suatu strategi. 

Dalam pengertian umum semantik adalah disiplin ilmu bahasa 

yang menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna 

gramatikal.Makna leksikal adalah makna unit semantik yang terkecil yang 

disebut leksen, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang terbentuk 

dari penggabungan satuan-satuan kebahasaan.Semantik dalam skema Van 

Djik dikategorikan sebagai makna lokal (local meaning), yakni makna 

yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar proposisi yang 

membangun makna tertentu dalam suatu bangunan teks.Semua strategi 

semantik selalu dimaksudkan untuk menggambarkan diri sendiri atau 

kelompok sendiri secara positif; sebaliknya, menggambarkan kelompok 

lainsecara buruk, sehingga menghasilkan makna yang berlawanan. Bentuk 

lain dari strategi semantk adalah, detail suatu wacana. Elemen wacana 

detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang 

(komunikator). Dan pada strategi semantik adalah latar dan detail untuk 

membela diri baik korban ataupun pelaku dan pengandaian untuk 

memperkuat argumen yang rasional sehingga dapat meyakinkan. 

4. Sintaksis 

Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan 

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 aktif atau 

pasif, peletakkan anak kalimat, pemakaian kalimat yang komplek dan 

sebagainya. 

Contohnya pada pemakaian kata ganti, aturan tata kata, pemakaian 

kategri sintaksis yang spesifik pemakaian kalimat aktif atau pasif, 

peletakan anak kalimat, pemakaian kalimat yang komplek dan sebagainya. 

5. Stilistik (style) 

Pusat perhatian stilistik adalah style, yaitu cara yang digunakan 

seorang penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan 



16 
 

bahasa sebagai sarana. Dalam penulisan berita strategi stilistik pihak 

musuh selalu digambarkan secara negatif, sedangkan pihak sendiri 

dagambarkan secara positif. Gaya bahasa mencakup diksi atau pilihan 

leksikal, struktur kalimat, majas dan citraan, polarima, matra yang 

digunakan seseorang sastrawan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. 

Elemen pemilihan leksikal pada dasarnya menandakan bagaimana 

seseorang melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai kemungkinan 

kata atau frase yang tersedia. Pilihan kata-kata atau frase yang dipakai 

menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa sama dapat 

digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. 

6. Retoris 

Strategi dalam level retoris adalah gayayang diungkapkan ketika 

seorangwartawan menulis berita. Misalnya, dengan pemakaian kata yang 

berlebihan (hiperbolik), atau bertele-tele. Retoris mempunyai fungsi 

persuasif, dan berhubungan erat dengan bagaimana pesan itu ingin 

disampaikan kepada khalayak. 

Pemakaiannya diantaranya dengan menggunakan gaya repetisi 

(pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang perumusannya sama 

bunyinya seperti sajak), sebagai suatu stretegi untuk menarik perhatian, 

atau untuk menekankan sisi tertentu agar diperhatikan oleh khalayak. 

Bentuk gaya retoris lain adalah ejaan (ironi) dan metonomi. Tujuannya 

adalah melebihkan sesuatu yang positif mengenai diri sendiri dan 

melebihkan keburukan pihak lawan. Elemen ini merupakan bagian untuk 

memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap 

penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks.
22

 

Analisis wacana menekankan bahwa wacana adalah juga bentuk 

interaksi, setidaknya menurut bungin ada dua karakteristik penting dari 

pendekatan konstruksionis.
23
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a. Pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan 

proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas 

politik. Kata makna itu sendiri menunjuk kepada sesuatu yang 

diharapkan untuk ditampilkan, khususnya pada bahasa. Makna 

bukanlah sesuatu yang absolute, konsep statik yang ditemukan dalam 

suatu pesan. 

b. Pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai 

proses yang terus menerus dan dinamis. Pendekatan konstruksionis 

tidak melihat media sebagai faktor penting karena media itu sendiri 

bukanlah sesuatu yang netral. Perhatian lebih ditekankan pada sumber 

dan khalayak. Dari sisi sumber (komunikator), pendekatan 

konstruksionis memeriksa pembentukan bagaimana pesan disampaikan 

dan dalam sisi penerimaan menerima dan memeriksa bagaimana 

konstruksi makna individu menerima pesan. 

Bungin mengemukakan analisis wacana juga dapat dikategorikan 

sebagai kelompok metode beraliran kritis dalam penelitian komunikasi, 

yaitu:
24

 

a. Aliran kritis lebih menekankan pada unsur-unsur filosofis komunikasi. 

b. Aliran kritis melihat struktur sosial sebagai konteks yang sangat 

menentukan realitas, proses, dan dinamika komunikasi manusia 

(termasuk komunikasi massa). 

c. Aliran kritis memusatkan perhatiannya pada siapa yang mengendalikan 

komunikasi. 

Aliran kritis sangat yakin dengan anggapan bahwa teori 

komunikasi manusia, khususnya teori-teori komunikasi massa, tidak 

mungkin akan dapat menjelaskan realitas secara utuh dan kritis apabila ia 

mengabaikan teori-teori tentang masyarakat. Aliran kritis ini merupakan 

penelitian bahasa yang bersifat empiris, maksudnya bahwa fenomena 

lingual yang menjadi objek penelitian bahasa itu adalah fenomena yang 
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benar-benar hidup dalam pemkaian bahasa. Jadi benar-benar bersumber 

pada fakta lingual yang senyatanya digunakan oleh penuturnya.
25

 

Jacob Mey dengan mantap menyatakan dukungaannya pada arah 

kritis pragmatik linguistik. Pandangan kress dan hodge, bahwa wacana 

tidak memiliki makna tanpa makna sosial dan bahwa tentu ada hubungan 

yang kuat antara linguistik dan struktur sosial kemudian diterima oleh para 

peneliti dari berbagai tradisi yang berbeda-beda.
26

 

Berdasarkan beberapa pandangan, dapat dikatakan bahwa analisis 

wacana secara teoritis memiliki prinsip yang hampir sama dengan 

beberapa pendekatan metodologis, seperti analisis struktural, pendekatan 

dekonstruksionisme, interaksi simbolis dan hermeneutik, yang semuanya 

lebih menekankan pada pengungkapan makna yang tersembunyi.
27

 

Analisis wacana juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks, 

percakapan, atau apapun, tidak di pandang sebagai sesuatu yang alamiah, 

wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. 

Kekuasaan dalam hubungannya untuk melihat apa yang disebut dengan 

kontrol. Kontrol baik itu dalam konteksnya ataupun struktur wacananya.
28

 

Prinsip umum analisis wacana menurut Wodak adalah:
29

 

a. Analisis wacana berhubungan dengan masalah sosial. 

b. Relasi kekuasaan berhubungan dengan wacana. 

c. Budaya dan masyarakat secara dialektis berhubungan dengan wacana: 

masyarakat dan budaya dibentuk oleh wacana dan sekaligus menyusun 

wacana. 

d. Penggunaan bahasa bisa bersifat ideologis. Untuk memastikannya, teks 

perlu dianalisis guna menganalisis interpretasi, penerimaan dan efek 

sosialnya. 
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e. Wacana bersifat historis dan hanya bisa dipahami terkait dengan 

konteksnya. 

f. Hubungan antara teks dan masyarakat itu bersifat tidak langsung. 

g. Analisis wacana berifat interpretif dan eksplanatoris. 

h. Wacana merupakan bentuk perilaku sosial. 

Dalam tatanan wacana, Fairlough membedakan dua kategori tipe 

wacana: wacana dan „genre‟. „Wacana‟ dibentuk berdasarkan bidang 

khusus pengalaman dan pengetahuan. „Aliran atau genre‟ berhubungan 

dengan jenis aktivitas tertentu, seperti wawancara kerja, media atau 

iklan.
30

 

Dengan demikian, analisis wacana berarti analisis hubungan antara 

pengguna bahasa yang konkret dan struktur sosial dan budaya yang lebih 

luas, dalam terminologi Fairchlough, hal ini menjadi hubungan antara 

peristiwa komunikatif khusus, seperti tayangan dokumenter TV dan total 

struktur suatu tatanan wacana maupun modifikasi terhadap tatanan wacana 

dan konstituen, genre dan wacananya.
31

 

2. Pemberitaan 

Berita/news adalah laporan tentang peristiwa/event dan atau 

pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi sebagian khalayak, 

masih baru/aktual dan dipubikasikan secara luas melalui media massa 

periodik.
32

 

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 

merupakan realitas tangan kedua, maka berita sebagai fakta sangat 
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rentanterhadap kemungkinan adanya intervensi dan manipulasi, meski 

pada tingkatan diksi atau simbolis sekalipun. Konsep makna dibalik fakta 

itupun digugat secara kritis melalui analisis teks media.
33

 

Berita yang layak dimuat di surat kabar yang terbit setiap hari 

adalah berita tentang peristiwa yang terjadi paling akhir (sehari 

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

Sedang berita yang sudah dimuat surat kabar lain sehari sebelumnya 

pastilh tidak layak dimuat, kecuali informasi yang disajikan mengandung 

sesuatu yang baru.
34

 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 

berbeda antara koran satu dengan koran yang lainnya. Bahkan majalah 

yang terbit bulanan biasanya masih menganggap baru terhadap sesuatu 

yang sudah 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 digunakan koran 

dan memaparkannya sesuai khas sebuah majalah. 

Berita pada surat kabar umumnya ditulis dengan cara penuturan 

yang lebih lugas dan langsung. Itu dapat dilihat pada kenyataan bahwa 

surat kabar lebih banyak memuat berita langsung, yaitu berita yang 

dilaporkan berdasarkan pengamatan langsung ditempat kejadian. 

Media massa, terutama dalam pemberitaannya memilki peran yang 

sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat modern, 

seperti: 

a. Politik 

Hubungan antara media dan politik adalah hubungan yang 

saling membutuhkan. Pada dasarnya media massa selalu dipengaruhi 
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oleh sistem politik yang berlaku. Seorang pemimpin politik, baik yang 

otoriter maupun yang demokrat, memiliki kecenderungan untuk 

memanipulasi atau menguasai informasi yang ada untuk 

masyarakatnya. Dalam kaitan ini, media ikut berperan aktif sebagai 

penyalur (desiminator) berbagai informasi. Hanya saja, sejarah 

menunjukkan bahwa media massa selalu dipengaruhi oleh kekuatan 

yang ada di masyarakat, baik kekuatan politis penguasa, pemilik 

modal, maupun kekuatan ekonomi dan politik.
35

 

Selain bagi pelaku politik, masyarakat juga membutuhkan 

informasi tentang situasi politik di negaranya karena akan 

mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Politik yang 

dimaksud disini tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan 

menyangkut kegiatan negara, tetapi juga menyangkut fenomena politik 

secara umum, baik yang berlangsung pada lembaga politik formal 

maupun pada kehidupan masyarakat secara tidak formal.
36

 Selain itu, 

berita politik menempati posisi yang sangat penting dalam surat kabar. 

Masalah politik juga memiliki hubungan erat dengan bidang bidang 

lain seperti ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, hukum, dan 

sebagainya. Kebijakan politik menyentuh hampir semua aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

b. Ekonomi 

Ekonomi merupakan sebuah bidang ilmu tentang pengurusan 

sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Segala sesuatu yang 

menyangkut masalah ekonomi menjadi penting karena memiliki 

pengaruh besar dan memberikan dampak nyata kehidupan manusia. 

Masalah ekonomi mencakup aspek yang sangat luas, yaitu 

perdagangan, financial, perindustrian, perdagangan, pertambangan, 
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perbankan, tenaga kerja, dunia usaha, valuta asing, dan pasar modal. 

Dalam pemberitaan, ekonomi menjadi penting karena pada hakekatnya 

kehidupan manusia dicengkeram oleh kesibukan-kesibukan pekerjaan 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan 

hidup. Tidak heran jika banyak surat kabar, majalah, atau buletin yang 

mengkhususkan pemberitaannya seputar masalah-masalah ekonomi 

dan bisnis. 

c. Sosial dan Kebudayaan 

Seni merupakan wujud refleksi keindahan dan pesona 

kehidupan. Oleh sebab itu, seni selalu diminati umat manusia 

sepanjang massa dan secara fungsional membentuk tatanan budaya dan 

proses penciptaannya karakter manusia yang mencintai hidup dan 

memeliharanya. Seni adalah karya cipta kreatif yang membentuk 

peradaban umat manusia melalui ekspresi tentang keindahan. Dan 

proses penciptaan itu di sebut budaya. Itulah sebabnya mengapa berita-

berita seni dan budaya selalu diperlukan agar pembaca senantiasa 

memelihara, memupuk dan mengembangkan dirinya dalam suatu 

lingkaran sosial tertentu. Media massa memiliki peran penting dalam 

menjaga dan melestarikan budaya bangsa indonesia. Misalnya dengan 

menyajikan pemberitaan yang berkaitan dengan pagelaran seni tari, 

pameran lukian, patung, pertunjukan drama, film, pagelaran musik, 

dialog dan diskusi seni dan budaya, seminar,  kongres kebudayaan, 

rubrik sastra, resensi novel, esai-esai tentang seni dan budaya, dan 

sebagainya. 

d. Hukum dan Peradilan 

Hukum dan peradilan merupakan pojok kehidupan yang tidak 

kalah menariknya dibanding masalah-masalah ekonomi dan juga 

politik. Karena itu, berita-berita menyangkut hukum dan peradilan 

hampir selalu menarik perhatian masyarakat dimanapun. Berita tentang 

laporan peradilan mengenai pemerkosaan, pembajakan karya cipta, 

perceraian selebriti, sengketa tanah, warisan, peradilan pencuri, atau 
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kisah pengedar narkoba menarik karena unsur konflik serta 

pertimbangan rasa keadilan masyarakat dan individu atau berisi hasrat 

manusia mencari keadilan itu sangat asasi. Dari kasus-kasus peradilan 

juga sering muncul perbincangan dan polemik di surat kabar tentang 

keabsahan produk hukum, penilaian tentang kualifikasi, dedikasi, 

loyalitas, dan komitmen para penegak hukum. 

Berita mengandung berbagai unsur-unsur penting yang harus ada 

di dalamnya, yaitu: 

a) Penting: mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan orang 

banyak atau kejadiannya mempunyai akibat atau dampak yang luas 

terhadap kehidupan khalayak pembaca. 

b) Besaran: sesuatu yang besar dari segi jumlah, nilai, atau angka yang 

besar hitungannya sehingga pasti menjadi sesuatu yang berarti dan 

menarik untuk diketahui oleh orang banyak. 

c) Kebaruan: memuat peristiwa yang baru saja terjadi. 

d) Kedekatan: memiliki kedekatan jarak ataupun emosional dengan 

pembaca. 

e) Ketermukaan: hal-hal yang mencuat dari diri seseorang atau sesuatu 

benda, tempat atau kejadian. 

f) Sentuhan manusiawi: sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan, 

menggunggah hati, dan minat.  

3. Berita Pemilukada Serentak 

Berita berasal dari bahasa sansekerta Vrit yang berarti “ada” atau 

“terjadi”, dapat pula dikatakan Vritta artinya “kejadian yang telah terjadi”, 

sedangkan istilah news dalam bahasa inggris untuk maksud berita, berasal 

dari new (baru) dan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dalam hal ini 

segala yang baru merupakan bahan informasi bagi semua orang yang 

memerlukannya. Mnurut J.B Wahyudi berita adalah laporan tentang 

peristiwa, atau pendapat yang memiliki nilai penting, menarik bagi 

sebagian khalayak, masi baru dan dipublikasikan melalui media massa 
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periodik.
37

 Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh 

penduduk daerah setempat yang memiliki syarat.
38

 

Berita politik adalah berita yang berkaitan dengan peristiwa atau 

fenomena yang menyangkut masalah birokrasi, parlemen, partai politik, 

dan sebagainya.
39

 Peristiwa politik selalu menarik perhatian media sebagai 

bahan liputan. Hal ini terjadi karena dua faktor yang saling berkaitan. 

Pertama, dewasa ini   politik berada di era mediasi (politcs in the age of 

meadiation), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan-

kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Sehingga para aktor 

politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar aktivitas  

politiknya memperoleh liputan dari media. Kedua, peristiwa politik dalam 

bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu 

mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka, 

seperti rapat partai atau pertemuan tokoh politik dengan para 

pendukungnya. Apalagi jika peristiwa politik itu bersifat luar biasa seperti 

pergantian presiden di tengah masa jabatan dan pembubaran parlemen. 

Sehingga liputan politik senantiasa menghiasi berbagai media setiap 

harinya. 

Dalam kerangka pembentukan opini publik, media massa 

umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan 

symbol-symbol politik (language of politics). Kedua, melaksanakan 

strategi pengemasan pesan (framing strategies). Ketiga, melakukan fungsi 

agenda media (agenda setting function). Ketika melakukan tiga tindakan 

tersebut, sebuah media dipengaruhi oleh berbagai faktor internal berupa 

kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, 
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kepentingan politik para pengelolah media, relasi media dengan sebuah 

kekuatan politik tertentu, dan faktor eksternal seperti tekanan pasal 

konsumen, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan lainnya. 

Dengan demikian satu peristiwa politik dapat menimbulkan opini publik 

yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing melaksanakan tiga 

tindakan tersebut.
40

 

4. Surat Kabar 

Surat kabar harian sendiri terbit untuk mewadahi keperluan 

tersebut. Informasi menjadi instrumen penting di masyarakat industri. 

Maka itulah surat kabar harian bisa disebut sebagai produk dari industri 

masyarakat. Di samping itu dalam bentuknya yang independen (dalam 

kemandiriannya), surat kabar biasanya integral dengan perkembangan 

paham demokrasi di sebuah masyarakat, hal itu bisa terlihat dari kondisi 

dari kebebasan pers yang terdapat di sebuah masyarakat.kedua hal ini 

membuat surat kabar telat didefinisikan sebagai sebuah instrumen penting 

dalam kehidupan masyarakat. Kesadaran yang terlambat akan pentingnya 

kebebasan pers dan tingkat melek pers, dan tingkat melek huruf 

masyarakat yang rendah, menjadi penyebabnya.
41

 

Sedangkan berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang 

segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Adapun cara 

melaporkan dan memberitahukan sesuatu, supaya menarik perhatian orang 

banyak. 

a. Berita Langsung (Straigh News) 

Berita langsung atau (straight news) dilakukan dengan cara 

penyampaian fakta utama yang terlibat dalam peristiwa itu apa adanya 

secara langsung, baik hal-hal yang menjadi pokok masalah peristiwa 

itu, ataupun apa yang menjadikatakan oleh tokoh-tokoh yang terlibat 
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dalam peristiwa itu. Adapun beberapa produk berita langsung 

diantaranya:  

1) Matter of fact news, hanya mengemukakan fakta utama yang 

terlibat dalam peristiwa itu saja. 

2) Action news, hanya mengemukakan perbuatan, tindakan dan 

(kejadian) yang terlibat dalam peristiwa itu saja. Dengan kata lain 

mengisahkan jalannya peristiwa itu. 

3) Quote news, hanya mengemukakan kutipan dari apa yang 

diucapkan oleh para tokoh yang terlibat dalam peristiwanya. 

b. Berita tak langsung (Feature News) 

Dalam berita feature gaya penyampaian informasi atau 

pemberitahuan tidak langsung mengemukakan faktanya melainkan 

membangun fakta itu sehingga menarik perhatian atau menimbulkan 

minat untuk membaca, mendengar, atau menontonnya. Secara umum 

feature dapat diartikan sebagai artikel atau berita yang khusus dan 

istimewa atau ditonjolkan untuk bisa menarik perhatian dan dinikmati 

pembaca. 

1) Ciri-ciri Surat Kabar 

Ada ciri-ciri dari surat kabar menurut Onong Uchajana 

Effendy adalah : 

1. Publisitas, publisitas adalah bahwa surat kabar diperuntukan 

umum; karenanya berita, tajuk rencananya, artikel, dan lain-

lain harus menyangkut kepentingan umum. Mungkin saja ada 

instensitas atau organisasi, misalnya sebuah universitas, yang 

menerbitkannya secara berkala dalam bentuk dan dengan 

kualitas kertas seperti harian umum, tetapi penerbitan termasuk 

tidak berprediket surat kabar atau pers sebab diperuntukan 

khusus bagi sivitas akademika universitas tersebut. 

2. Universalitas, adapun iniversalitas sebagai ciri dari surat kabar 

menunjukan bahwa surat kabar harus memuat aneka berita 

mengenai kejadian-kejadian diseluruh dunia dan tentang segala 
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aspek kehidupan manusia. Untuk memenuhi ciri-ciri inilah 

maka surat kabarbesar melengkapi dirinya dengan wartawan-

wartawan khusus mengenai bidang tertentu, menempatkan 

koresponden di kota-kota penting. Baik dalam negeri untuk 

meliputi berita-berita nasional maupun di luar negeri guna 

meliputi berita-berita internasional. Untuk itu ada wartawan 

olahraga, wartawan kebudayaan, wartawan perang dan lain-

lain. 

3. Aktualitas, aktualitas adalah kecepatan penyampaian laporan 

mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Bagi surat 

kabar, aktualitas ini merupakan faktor yang amat penting 

karena menyangkut persaingan dengan surat kabar lain dan 

berhubungan dengan nama baik surat kabar yang 

bersangkutan.
42

 

2) Struktur Surat Kabar 

Menurut Sutisna surat kabar dapat dikelompokkan kedalam 

tiga kelompok, yaitu ; 

1. Frekuensi penerbitan 

Ada surat kabar yang terbit setiap hari dan ada juga surat 

kabar yang terbit mingguan. Surat kabar tang terbit harian bisa 

dikelompokkan sebagai surat kabar pagi, surat kabar siang atau 

surat kabar sore. Dari segi luas wilayah dan isi berita, ada surat 

kabar nasional dan surat kabar lokal atau daerah. Surat kabar 

nasional mempunyai isi berita yang meliput peristiwa-peristiwa 

nasional. Sedangkan surat kabar daerah biasanya lebih menitik 

beratkan pada berita-berita yang berkaitan dengan peristiwa-

peristiwa didaerah dimana surat kabar itu berada. Walau isu-isu 

nasional yang penting juga menjadi perhatian mereka. 

2. Ukuran 
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Surat kabar biasanya mempunyai 2 ukuran. Pertama, 

ukuran surat kabar dengan 5 sampai 6 kolom, dengan lebar kolom 

kira-kira 2 inci dan panjang total 14 inci. Surat kabar dengan 

ukuran seperti ini sering disebut tabloid, kedua, ukuran surat kabar 

dengan lebar 2 kali lipat tabloid yaitu kira-kira 14 inci dan panjang 

22 inci. Ukuran ini sering disebut juga sebagai broadsheet, atau 

disebut surat kabar. 

3. Sirkulasi  

Sirkulasi merupakan ukuran berapa banyak surat kabar 

dicetak dan dijual kepada pembaca. Jumlah pembaca bisa dijadikan 

indikator jumlah sirkulasi walaupun mungkin kurang tepat, karena 

yang membaca belum tentu membeli. Sirkulasi juga ditentukan 

oleh jangkauan wilayah. Surat kabar yang mempunyai jangkauan 

nasional biasanya mempunyai jumlah sirkulasi yang lebih banyak 

dibandingkan dengan surat kabar yang hanya menjangkau wilayah 

lokal tertentu.
43

 

B. Teoritikal  

Landasan teori yang berhubungan dengan analisis wacana berita 

politik ini adalah teori Agenda Setting, teori Agenda Setting adalah teori 

komunikasi massa yang dikemukakan oleh seorang Professor Jurnalistik 

Maxwell McComb dan Donald Shaw pada tahun 1972, mereka 

mengemukakan bahwa media massa mempunyai kemampuan untuk 

memindahkan wacana dalam agenda pemberitaan kepada agenda publik. 

Kedua ahli tersebut percaya bahwa ada dua sisi yang digunakan pada teori ini 

untuk mengkaji media yaitu melihat kekuatan dari media dan kebebasan 

khalayak untuk memilih. 
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Tidak dapat kita pungkiri bahwa media massa memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam mempengaruhi opini publik, baik itu media massa cetak 

maupun media massa elektronik. 

Dalam memahami fenomena ini muncul teori komunikasi atau lebih 

tepatnya teori agenda setting yang biasa digunakan oleh media dalam 

menyajikan informasinya agar dapat samapai pada  khalayak sesuai harapan 

media tersebut. 

Melalui teori ini dapat kita simpulkan bahwa setiap orang yakninya 

khalayak memiliki kecendrungan untuk mengetahui apa yang diinformasikan 

oleh media massa, dan media tahu akan hal itu sehingga mereka mendesain 

sedemikian rupa sajian informasi agar dapat membentuk opini publik yang 

sesuai harapan mereka. 

Menurut Littlejuhn dan Foss agenda setting terjadi karena sebuah 

media harus selektif dalam memberitakan informasi atau menyampaikan 

berita. Agenda setting sendiri memiliki tahapan-tahapan dalam proses 

penyampainannya : 

1. Prioritas isu yang akan diangkat pada media atau pembentukan awal media 

setting (agenda media) 

2. Dalam beberapa hal agenda media berinteraksi dengan apa yang dipikirkan 

publik dalam hal ini agenda setting telah terbentuk agenda publik. 

3. Agenda setting mempengaruhi atau berinteraksi dengan apa yang 

dipikirkan oleh si penciptakan agenda setting tesebut. Dalam hal ini 

agenda publik telah berubah menjadi agenda kebijakan yang akan di ambil 

khalayak dalam menanggapai inormasi yang diberikan.
44

 

Dapat kita simpulkan bahwa agenda media dapat mempengaruhi 

agenda publik dan agenda publik dapat mempengaruhi agenda kebijakan.Salah 

satu contohnya seperti Pemilu, para calon legislatif sibuk mensosialisasikan 

program kerja, ide atau janji-janji mereka melalui media massa atau media 

cetak. Seperti itulah contoh proses agenda setting bekerja. Sebuah ide atau 
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konsep yang dituangkan melalui media sebagai wadah yang mampu 

menginformasikan sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan 

pandangan masyarakat. 

C. Kajian Terdahulu 

Ada beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kasmila Watitentang 

“Analisis Wacana Pemberitaan Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Harian 

Pagi Riau Pos”.
45

 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 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 deskriptif kualitatif, dan memakai teori Teun A. Van Djik dengan 

elemen Tematik, Skematik, Semantik, Sintaksis, Stilistik dan Retoris. Hasil 

yang didapat 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 Priantotentang“Analisis 

Wacana Berita Kriminal di Surat Kabar Pekanbaru Pos(Edisi  November 

2009)”.
46

 

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 
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mendeskripsikan wacana tersebut. Skripsi tersebut menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, dan memakai teori Teun A. Van Djikdengan elemen 

Tematik, Skematik, Semantik, 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 hasil karya jurnalistik 

yang utuh. 

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Andi 

Prianto tersebut terdapat pada fokus objek berita. Andi Prianto fokus pada 

berita kriminal sedangkan penulis fokus pada berita politik di surat kabar 

Pekanbaru Pos. Dan kesamaan dalam skripsi tersebut terletak pada 

penggunaan analisis wacana yaitu model Teun A. Van Djik. Meskipun 

memiliki model analisis yang sama, namun pokok penelitian yang diteliti 

berbeda.  

Selain itu, Skripsi yang ditulis oleh Alhimni Fahma yang membahas 

tentang “Berita Pilkada Jatim Dalam Surat Kabar Harian Duta 

Masyarakat”. 

Penelitian ini mengarah kepada persaingan antara cagub Ka-Ji versus 

cagub Kar-Sa dalam surat kabar harian Duta Masyarakat. Kedua cagub yang 

berasal dari Nahdlatul „Ulama diberitakan dalam halaman yang sama yaitu 

suplemen Pilgub Jatim. 

Skripsi tersebut menggunakan pisau analisis wacana Teun A. Van Djik 

untuk melihat bagaimana media yang beraliran organisasi Nahdlatul „Ulama: 

Duta Masyarakat memberitakan dua pasangan cagub yang juga berasal dari 

organisasi yang sama (Nahdlatul „Ulama). Maka nanti akan terlihat bagaimana 

konteks penggalangan opini publik yang dimainkan oleh surat kabar ini, 
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akankah seimbang atau berpihak terhadap salah satu cagub, faktor apa yang 

mendasarinya.
47

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman lainnya, pemahaman yang paling mendasar dan 

menjadi pondasi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses secara keseluruhan 

dari penelitian. 

Dalam penelitian ini dapat dijelaskan pemahaman-pemahaman yang 

dirangkum menjadi kerangka pikir berdasarkan dukungan landasan terori yang 

diperoleh dari eksplorasi yang disajikan. 

Setelah melihat lebih jelas tentang kerangka teoritis dalam penelitian 

ini sebagaimana diatas, maka untuk menindaklanjuti dari kerangka teoritis 

perlu kita operasionalkan secara konsepsi, sehingga memudahakan penulis 

dalam mengoperasionalkannya. Dalam analisis wacana artikel disurat kabar 

Pekanbaru Pos perlu diteliti lebih lanjut mengenai teks yang merupakan 

wacana (bertulisan) yang di fikasikan kedalam bentuk tulisan. Agar pembaca 

tidak terbawa oleh subjektifitas pengarangnya dalam menelaah teks diperlukan 

counter-projudise artinya para pembaca perlu curiga atau kritis terhadap diri 

sendiri dan terhadap teks, agar terjadi wacana yang cerdas dan se-objektif 

mungkin antara pihak pembaca dan penulis.  

Sebagai mana yanng telah dijelaskan dalam kerangka teoritis, untuk 

menjelaskan suatu analisis wacana berita harus dikaitkan dengan cara 

merumuskan analisis yaitu dengan cara perumusan analisis wacana itu sendiri, 

yaitu dengan bentuk atau ciri analisis wacana: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 
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