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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain 

analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis 

kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis wacana 

lebih melihat pada “bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. 

Melalui analisis wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks 

berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, 

kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat 

bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa 

melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks. 
1
 

Analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks ketimbang 

penjumlahan unit kategori seperti analisis isi. Dasar dari analisis wacana 

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. Isi dipandang 

bukan sesuatu yang mempunyai arti yang tepat, dimana peneliti dan khalayak 

mempunyai penafsiran yang sama atas suatu teks. Justru yang terjadi 

sebaliknya. Setiap teks pada dasarnya dapat dimaknai secara berbeda dan 

dapat ditafsirkan secara beragam.
2
 

Berawal dari ucapan Ahok ketika kunjungan kerja di Kepulauan 

Seribu, pada akhir September lalu. Gubernur nonaktif ini melontarkan 

himbauan kepada masayarakat di Pulau Pramuka agar „Jangan mau dibohongi 
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pakai ayat 51 Surat Al-Maidah‟. Mendadak saja video rekaman itu menjadi 

viral di media sosial Facebook setelah video berdurasi kurang dari 2 menit 

(setelah edit) diunggah oleh Buni Yani, seorang dosen di Universitas 

Indonesia. Video ini akhirnya ditonton oleh banyak orang dan menyulut emosi 

umat Islam yang tidak sudi kitab suci dan ulamanya dihina. Sebagai respon 

dari video ini, banyak dari ormas Islam di penjuru Indonesia mengirimkan 

pengaduan kepada kepolisian agar segera menindak lanjuti pernyataan Basuki 

tersebut.
3
 

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik Markas Besar 

Kepolisian RI tidak juga menahan Basuki Tjahaja Purnama. Diklaim sebagai 

'Aksi Bela Islam‟, unjuk rasa 411 dan 212 ini utamanya menuntut Gubernur 

Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena dianggap 

menistakan agama, menodai Alquran, melecehkan ulama, dan menghina umat 

Islam
4
.Ustadz Abdurrahman Djaelani bahkan berani menyebut jumlah massa 

yang hadir saat Aksi Damai 411 mencapai 2,3 juta orang.
5
 Aksi Bela Islam II 

pada 4 November lalu disebut sebagai aksi terbesar dalam sejarah Indonesia. 
6
 

Namun,  jumlah tersebut tidak lama bertahan karena langsung digantikan oleh 

Aksi 212 yang menurut Habib Rizieq, estimasi pesertanya mencapai 7,5 juta 

orang.
7
 

Demonstrasi 411 dan 212 atau yang biasa disebut aksi bela Islam 2 dan 

3 selama beberapa bulan terakhir telah menjadi berita hangat di Indonesia. 

Berbagai bentuk pemberitaan dari seluruh media seolah tak ingin tertinggal 

dalam memberitakan fenomena ini, khususnya Surat Kabar Harian Riau 

Pos.Dengan kekuatan Agenda setting, berbagai pesan terselubung yang 

ditanamkan oleh media massa dengan tujuan pemberitaan tertentutak jarang 

terserap dalam pemikiran pembaca. Karena itu, peneliti merasa keberpihakan 
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Surat Kabar Harian Riau Pos sebagai koran nomor satu di Riau sangat 

mempengaruhi pemberitaan terhadap demonstrasi 411 dan 212 yang sarat 

akan politik serta keberpihakan pada suatu golongan. Selain itu, pemberitaan 

demonstrasi 411 dan 212 ini berpotensi untuk menyembunyikan aktor-aktor 

sosial atau memarjinalisasikan suatu golongan.  

Pada penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimanakah wacana 

demonstrasi 411 dan 212 edisi November-Desember 2016 yang beredar di 

Surat Kabar Harian Riau Pos dengan menggunakan model analisis wacana 

Theo Van Leeuwen dengan pendekatan critical linguistics. Analisis wacana 

ini bertujuan untuk melihat aktor-aktor sosial yang tersembunyi dalam teks 

dan golongan mana saja yang dimarjinalkan dalam konteks pemberitaan di 

surat kabar ini melalui indikator-indikator yang telah tersaji dalam skripsi ini.  

Surat kabar Riau Pos merupakan media cetak yang diperhitungkan 

eksistensinya di wilayah sumatera. Hal ini terbukti karena Riau Pos sendiri 

telah memiliki 34 anak perusahaan yang berada di bawah naungannya. Surat 

kabar harian Riau Pos sebagai media besar mendapat kepercayaan dari 

masyarakat Riau untuk menyebarkan informasi yang aktual dan terpercaya. 

Hal ini terbukti dari oplah yang disebarkan oleh Riau Pos yang mencapai 

25.000 hingga 35.000 eksemplar setiap harinya. 

Meskipun surat kabar harian Riau pos merupakan koran lokal daerah 

Riau, namun surat kabar harian Riau pos juga memuat berita nasional hingga 

internasional.Dalam kontennya, Surat kabar harian Riau Pos memuat macam-

macam rubrikasi seperti; ekonomi, politik, hiburan, pendidikan, olahraga, 

kriminal, dan lain sebagainya
8
 

Surat kabar harian Riau pos tercatat memberitakan demo 411 dan 212 

sebanyak 39 kali selama periode November-Desember. Dari 39 pemberitaan 

Riau Pos dalam mengabarkan tentang demonstrasi 411 dan 212 ini, terdapat 9 

pemberitaan demonstrasi yang menjurus ke arah politik yang mana memiliki 

membuat penulis tertarik untuk menganalisisnya. Dalam memberitakan 

demonstrasi 411 dan 212, Surat Kabar Harian Riau Pos terlihat mendukung 
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Aksi Bela Islamyang tdilakukan oleh Umat Muslim di seluruh nusantara. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai sudut berita yang ditampilkan oleh surat kabar 

harian Riau Pos beserta editorialnya. Seperti pada berita Monas Siap Sambut 

Peserta Aksi 212
9
, Aksi 212 Tunjukkan Kekompakan

10
, dan Aksi Damai Untuk 

Damaikan Jiwa
11

. 

Dengan berpihaknya Surat kabar harian riau pos kepada Umat Muslim 

yang mengikuti demonstrasi, maka tercatatlah beberapa golongan yang 

dimarjinalisasikan oleh Riau Pos. Karena pemberitaan ini mengarah ke politik, 

maka tentu saja, pihak-pihak yang dimarjinalkan adalah orang orang yang 

memiliki wewenang sehingga memiliki potensi untuk  menghalangimassa 

melakukan demonstrasi sehingga beberapa kali tergambar buruk dalam teks 

pemberitaan. Seperti pada berita PKS Nilai Presiden Jokowi 

Diskriminatif
12

yang menyatakan Presiden Jokowi pilih kasih terhadap umat 

Muslim, beritaJangan Halangi Penyampaian Pendapat
13

yang merupakan 

peringatan kepada pemerintah untuk tidak menghalangi aksi damai karena 

merupakan bentuk apresiasi muslim dalam bernegara, Isu Makar Dinilai 

Berlebihan
14

 yang menyatakan bahwa Kapolri terlalu khawatir terhadap 

jalannya aksi damai ini sehingga sampai menghembuskan isu makar, dan 

menyalahgunakan wewenang untuk meredam aksi ini dengan  larangan bus 

untuk mengantar Umat Muslim dalam aksi tersebut. 

Dengan beragam tujuan pemberitaan yang tersebar di berbagai media 

massa, peneliti tertarik meneliti tentang wacana yang beredar di Surat Kabar 

Harian Riau Pos terkait pemberitaan terhadap demonstrasi 411 dan 212untuk 

mengetahui bagaimana pemberitaan dan tujuan oleh Riau Pos yang merupakan 

Koran terbesar dan paling banyak dibaca se-Sumatera tersebut. 

Berdasarkanpemaparanpadalatarbelakangdiatas, 

makapenelititertarikuntukmelakukanpenelitian yang berjudul, “Analisis 
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Wacana terhadap Pemberitaan Demonstrasi 411 dan 212 edisi November-

Desember 2016di Surat Kabar Harian Riau Pos” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Analisis Wacana  

Analisis wacana adalah studi mengenai penggunaan bahasa yang 

memiliki tujuan untuk menunjukkan dan menginterpretasikan adanya 

hubungan antara tatanan atau pola-pola dengan tujuan yang diekspresikan 

melalui unit kebahasaan tersebut.
15

 

2. Pemberitaan 

Definisi berita menurut J.B. Wahyudi ialah laporan tentang 

peristiwa atau pendapat yang memiliki nilai penting  dan menarik bagi 

sebagian khalayak, masih baru dan dipublikasikan secara luas melalui 

media massa. Peristiwa atau pendapat tidak akan menjadi berita, bila tidak 

dipublikasikan media massa secara periodik. 
16

 

3. Demonstrasi 

Arti kata demonstrasi yang tertuang dalam Kamus Bahasa 

Indonesia Kontemporer bisa mengandung tiga makna. Pertama, 

demonstrasi adalah tindakan bersama-sama berupa pawai dengan 

membawa panji-panji, poster-poster serta tulisan-tulisan yang merupakan 

pencetusan perasaan atau sikap para demonstran mengenai suatu masalah: 

demonstrasi para pekerja disebabkan oleh karena tuntutan kenaikan gaji 

mereka tidak diladeni oleh majikan. Kedua, Pernyataan protes secara 

masal; unjuk rasa: Mereka mengadakan demonstrasi untuk menentang 

pengoperasian reator nuklir itu. Ketiga, peragaan atau pertunjukan cara 
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melakukan atau menggunakan sesuatu: pabrik itu mengadakan 

demonstrasi produk barunya secara serentak di semua kota besar. 
17

 

4. Surat Kabar Harian Riau Pos 

Surat kabar harian Riau Pos merupakan sebuah perusahaan media 

massa terbesar di sumatera yang terbit setiap hari. Dari segi rubrik yang 

disajikan Riau Pos, walau tergolong surat kabar daerah tapi media ini 

menyajikan rubrik pemberitaan nasional yang hangat dalam sebuah 

peristiwa atau kejadian. 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah: 

1. Penulis melihat masalah ini benar-benar ada di masyarakat sehingga 

menarik untuk diteliti 

2. Masalah yang dipilih sesuai dengan bidang ilmu jurnalistik yang penulis 

tekuni 

3. Penulis melihat judul tersebut belum pernah diangkat sebelumnya 

4. Dengan judul ini penulis merasa mampu untuk mengadakan penelitian 

baik dari segi waktu, dana, dan tenaga. 

 

D. Batasan Masalah 

Supaya lebih mengarahnya skripsi dan permasalahan tidak melebar, 

maka penulis hanya melakukan penelitian terhadap isu pemberitaan yang 

disajikan Surat Kabar Harian Riau Pos yang membahas tentang demonstrasi 

411 dan 212 edisi November-Desember 2016 dengan topik bahasan politik 

sebagai fokus penelitian, yakni sebanyak 9 berita. Berita lain yang ada pada 

halaman tersebut tidak menjadi objek penelitian. 
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E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, yang menjadi rumusan 

masalahnya adalahbagaimana analisis wacana terhadap pemberitaan 

demonstrasi411 dan 212 di  surat kabar harian Riau Pos? 

 

F. Tujuan dan ManfaatPenelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis wacana 

terhadap pemberitaan demonstrasi411 dan 212 di  surat kabar harian Riau 

Pos. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dibagi dalam dua aspek yaitu manfaat 

akademis dan manfaat praktis. 

a. Manfaat Akademis 

1) Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya bidang studi 

ilmu komunikasi dengan pembelajaran mengenai analisis wacana 

terhadap pemberitaan demonstrasi411 dan 212 di surat kabar 

harian Riau Pos khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah 

Komunikasi Jurusan Ilmu komunikasi. 

2) Sebagai Referensi Ilmiah untuk perpustakaan UIN Suska Riau 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk menambah wawasanmengenai analisis demonstrasi411 dan 

212 di surat kabar harian Riau Pos bagi para mahasiswadi bidang 

jurnalistik, khususnya, serta mahasiswa lain yang memiliki minat 

di bidang jurnalistik 

2) Sebagai sumbangsih pikiran kepada mahasiswa Ilmu 

KomunikasiUIN Suska Riau 

3) Untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana pada 

Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Suska Riau 
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G. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun kedalam enam bab, dimana dalam setiap babnya 

akan dibagi lagi kedalam sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

B. Penegasan Istilah 

C. Batasan Masalah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

F. Sistematika Penulisan.  

BAB II  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kerangka Teori 

B. Kajian Terdahulu 

C. Kerangka Pikir 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

B. Lokasi Penelitian 

C. Sumber Data 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Analisis Data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah perkembangan Riau Pos 

B. Riau Pos Group 

C. Klasifikasi Redaksi Riau Pos 

D. Aktivitas Perusahaan 

E. Struktur Organisasi 
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BAB V PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penjelasan 

B. Penyajian Data 

C. Analisis Data 

BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


