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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kerangka Teori 

Secara sederhana, teori dapat diartikan sebagai abstraksi dari realitas. 

Teori menjelaskan seperangkat gejala-gejala empiris. Teori dapat terdiri dari 

sekumpulan  prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual 

mengorganisasi aspek-aspek dunia empiris secara sistematis. Teori tersusun 

dari asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, dan aksioma-aksioma dasar yang 

saling berkaitan, atau teorema-teorema (generalisasi-generalisasi yang dapat 

diterima /terbukti secara empiris).
18

 

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan teori Agenda 

setting sebagai pemandu dari analisis penulis agar tidak melenceng dari fokus 

kajian penulis dalam menganalisis wacana demonstrasi 411 dan 212 di surat 

kabar Harian Riau Pos edisi November-Desember 2016. 

Teori penentuan Agenda (Agenda setting theory)adalah teori yang 

menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan 

kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen 

yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan 

kesadaran publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting 

media massa.
19

 

Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan 

agenda adalah; yang pertama masyarakat pers dan media massa tidak 

mencerminkan kenyataan; mereka menyaring dan membentuk isu. Yang 

kedua konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat 

untuk ditayangkan sebagai isu-isuyang lebih penting daripada isu-isu lain.
20

 

Bernard cohen (1963) meski tidak secara spesifik menggunakan istilah 

agenda setting, namun sering kali dipuji karena kembali mendefinisikan ide 

                                                             
18

 Jusuf Soewadji, Pengantar Metode Penelitian,Penerbit Mitra Wacana Media, 

Jakarta,2012.hlm. 107 
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Lipman ke dalam teori agenda setting. “Pers lebih penting daripada sekadar 

penyedia informasi dan opini.” Cohen menulis: 

“Barangkali mereka tidak terlalu sukses dalam menyuruh apa yang dipikirkan 

seseorang, tetapi mereka biasanya sukses menyuruh orang mengenai apa yang 

seharusnya mereka pikirkan.”
21

 

Berawal dari hal tersebut bahwa dunia telihat berbeda menurut orang 

yang berbeda pula, bergantung bukan hanya pada minat mereka pribadi, tetapi 

juga peta yang diberikan kepada mereka oleh penulis, editor, dan penerbit 

surat kabar yang mereka baca. Dalam hal ini sulit mengabaikan bias dari efek 

terbatas media massa kepada opini publik. Tulisan Cohen telah menjadi dasar 

dari apa yang disebut teori Agenda Setting media massa.
22

 

Dalam menganalisis berita demonstrasi 411 dan 212, penulis 

menyadari bahwa Riau Pos memiliki kekuatan terhadap berita-berita yang 

mereka konstruksikan terhadap realitas aksi demonstrasi yang terjadi. 

Keberpihakan Riau pos disini sangat mempengaruhi berita yang mereka 

konstruksikan, apakah nanti akan memihak kepada pemerintah dan sekutunya, 

ataukah memihak umat islam yang menjadi massa demonstran, dimana salah 

satu dari dua pihak tersebut akan menjadi pihak yang termarjinalkan dalam 

pemberitaan. Bahkan, berita demonstrasi yang nantinya dikonstruksikan pun 

akan mempengaruhi citra pihak-pihak yang ditampilkan dalam pemberitaan, 

sehingga apa-apa yang penting menurut riau pos akan diserap sebagai apa-apa 

yang penting pula bagi khalayak.  

1. Berita 

a. Definisi Berita 

Sampai sekarang, masih sulit dicari definisi tentang berita. Para 

sarjana publistik maupun jurnalistik belum merumuskan definisi berita 

secara pasti. Ilmuwan, penulis, dan pakar komunikasi memberikan 

definisi berita dengan beragam. 
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1) Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu 

kenyataan atau ide yang besar dan dapat menarik perhatian 

sebagian besar pembaca. 

2) Eric C. Hepwood  mengatakan berita adalah laporan pertamadari 

kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian umum. 

3) Dja’far H. Assegaff mengartikan berita sebagai laporan tentang 

fakta atau ide yang termasa dan dipilih oleh staf redaksi suatu 

harian untuk disiarkan, yang kemudiandapat menarik perhatian 

pembaca. 
23

 

4) Mitchell V. Charnley mendefinisikan berita sebagai laporan aktual 

tentang fakta-fakta  dan opini yang menarik atau penting, atau 

keduanya bagi sejumlah besar orang.
24

 

b. Kategori Berita 

1) Straight News (Berita Langsung) 

Berita langsung adalah berita yang ditulis secara langsung 

dari sumber beritanya.  Penulisan berita langsung lebih 

mengutamakan aktualitas informasinya. Penulisan berita ini 

cenderung menguraikan suatu peristiwa atau kejadian sejelas-

jelasnya. Berita langsung hanya terdiri dari fakta saja.
25

 

2) Feature (Karangan Khas) 

Feature merupakan bagian yang cukup penting sehingga 

suatu surat kabar dapat memenuhi fungsi ketiga dari pers yang 

tidak dapat diabaikan, yaitu hiburan (entertainment) disamping 

fungsi memberi informasi dan pendidikan.
26

 

3) Investigative News (Penggalian Berita) 

Berita-berita investigasi ini sering disebut dengan istilah 

berita eksklusif. Artinya, berita tersebut jarang terjadi. Tetapi 
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kejadian itu pada akhirnya diketahui banyak orang. Misalnya, 

seorang pejabat memberikan keterangan pers pada beberapa orang 

wartawan tentang kejadian yang jarang terjadi. 

Karena keterangan itu diberikan pada banyak orang dan 

semua surat kabar memuatnya, maka berita itu tidak disebut 

eksklusif. Hanya peristiwa atau kejadiannya memang eksklusif. 

Tetapi jika kemudian seorang wartawan yang mengembangkan 

berita tersebut dengan melakukan penelitian sendiri untuk 

melengkapi informasi dari sumber tersebut, maka berita yang 

dihasilkan menjadi berita yang eksklusif
27

 

4) Eksplanatory News (Pengungkapan Berita) 

Eksplanatory News adalah pengungkapan berita atau bisa 

juga disebut sebagai berita yang menjelaskan. Artinya dalam hal 

penulisan berita data yang disajikan lebih banyak diuraikan 

daripada diungkap langsung. Eksplanatory news lebih banyak 

dijumpai pada reportase berita. Bentuk penulisan ini bisa 

memadukan antara fakta dan opini. Fakta yang diperoleh dijelaskan 

secara rinci dengan beberapa argumentasi oleh penulisnya sendiri. 

5) Depth News (Pengembangan Berita) 

Pengembangan berita atau depth news, merupakan 

kelanjutan atau hampir sama dengan investigative news. Bedanya 

jika investigative news, bermula dari adanya isu atau data mentah 

yang kemudian dilakukan penelitian atau penggalian. Sedangkan 

depth news atau pengembangan berita berasal dari adanya sebuah 

berita yang belum selesai pengungkapannya dan bisa dilanjutkan 

kembali. 

Berita tentang demonstrasi di surat kabar harian riau pos 

kebanyakan mencakup straight news dan eksplanatory news 

dimana berita tersebut ditulis langsung oleh wartawan Riau Pos 

dengan kode nama yang berbeda-beda. Dengan adanya berita 
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straight news, penjelasan tentang kejadian yang diuraikan oleh 

wartawan tak jarang tercampur dengan ideologi wartawan tersebut. 

ditambah dengan berita eksplanatory yang mencampuradukkan 

opini wartawan dengan fakta sehingga media terlihat jelas 

memihak suatu golongan, dan memarjinalkan golongan yang 

lainnya. Contoh dari straightnews adalah berita Ribuan Warga 

Aksi Damai Umat Islam
28

 sedangkan contoh dari 

eksplanatorynews adalah berita Aksi 212 tunjukkan kekompakan
29

. 

c. Nilai berita 

1) Aktual 

Wartawan memilih sesuatu, baik peristiwa maupun 

peryataan yang benar-benar baru terjadi sebagai berita. Ini mutlak 

berlaku bagi media yang terbit setiap hari. Sesuatu yang sudah basi 

atau kadaluarsa tidak menarik lagi untuk ditulis atau diberitakan 

sebab nilai jurnalistiknya sudah berkurang.
30

 

2) Penting 

Wartawan memilih sesuatu atau peristiwa sebagai berita 

karena dianggap penting terutama untuk diketahui khalayak 

pembaca dan pemirsa. Pemilu misalnya, penting diberitakan agar 

masyarakat mengetahui hasilnya. 

3) Berdampak 

Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa sebagai 

berita karena dianggap mempunyai dampak atau akibat yang 

ditimbulkannyabagi masyarakat, baik negatif maupun positif. 

Rencana kenaikan BBM misalnya, menjadi  berita menarik karena 

bisa menimbulkan reaksi di masyarakat.  
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4) Kedekatan 

Wartawan memilih sesuatu sebagai berita karena sesuatu itu 

secara geografis dekat dengan khalayak pembaca atau pemirsanya. 

Karena nilai kedekatannya (proximity), khalayak merasa tertarik 

untuk mengetahuinya. Misalnya, tabrakan kereta api di Cikampek 

yang menewaskan 20 orang, bagi masyarakat Jakarta lebih menarik 

ketimbang peristiwa yang sama namun menewaskan 100 orang 

tetapi terjadi di Darwin, Australia.  

5) Luar Biasa 

Wartawan memilih sesuatu sebagai berita karena sesuatu 

tersebut luar biasa. Ketika pertama kali manusia mendarat di 

angkasa luar, peristiwa ini dianggap sebagai berita karena memiliki 

nilai luar biasa. Luar biasa juga bisa karena sifatnya yang aneh, 

ganjil, dan diluar kelaziman. 
31

 

6) Konflik 

Wartawan memilih peristiwa sebagai berita karena 

didalamnya terdapat konflik, baik fisik maupun emosional. Perang 

menjadi berita karena ada konflik atau perseteruan diantara para 

pihak yang berperang. Kasus-kasus gugatan di pengadilan juga 

menjadi berita karena perseteruan antara tergugat dan yang 

digugat. 

7) Ketegangan/Drama 

Wartawan memilih peristiwa yang mengandung ketegangan 

sebagai berita. Dulu, peristiwa kerusuhan Mei 1998 juga menjadi 

berita besar karena suasananya terasa tegang dan mencekam. 

8) Tragis 

Tragisme mengandung nilai jurnalistik yang tinggi karena 

melibatkan emosional dan nurani kemanusiaan. Bunuh diri, 

mutilasi, dan gempa bumi yang dahsyat selalu di konsumsi sebagai 

berita. Peristiwa penabrakan pesawat ke menara gedung New 
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York, pada 11 September 2001 menjadi peristiwa paling tragis 

abad ini, dan menjadi berita besar media-media seuruh dunia.
32

 

9) Ketokohan 

Wartawan juga memilih sesuatu atau peristiwa karena 

terkait dengan tokoh atau orang terkenal. Para politikus, 

olahragawan, ilmuan, pengusaha sukses, pengacara, ulama, 

seniman dan selebritas selalu menjadi bahan berita. Name make 

news, begitulah prinsipnya. Maka itu, para orang terkenal selalu 

diberitakan, baik karena aktifitasnya, ataupun ucapannya. Terutama 

kalangan selebritas yang kini menjadi konsumsi utama berita di 

media-media hiburan. 

10) Seks 

Wartawan juga sangat tertarik memberitakan peristiwa 

yang mengandung seks karena nilai jurnalistiknya cukup tinggi. 

Peristiwa pemerkosaan misalnya, menjadi konsumsi utama berita 

di koran-koran kriminal. Kisah kehidupan wanita-wanita selebritas 

beserta foto-foto seksinya juga menjadi suguhan majalah-majalah 

hiburan. Dalam pemahaman yang luas, kasus perselingkuhan juga 

merupakan berita yang bernilai seks. 

11) Humor 

Sesuatu atau peristiwa yang mengandung humor juga 

dianggap layak sebagai berita. Secara umum, orang suka tertawa. 

Orang juga senang membaca atau mendengar berita yang lucu dan 

jenaka.
33

 

Berita tentang demonstrasi menggabungkan nilai berita antara 

aktual, luar biasa,dan drama. Aksi demonstrasi pada saat itu 

merupakan kejadian terbaru yang menggemparkan Indonesia. Maka 

dari itu aktualitas merupakan  nilai utama dari pemberitaan ini.Dengan 

adanya nilai aktualitas dalam memberitakan aksi 411 dan 212, maka 
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disana kita dapat melihat langsung pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan jalannya aksi damai tersebut dan bagaimana mereka 

ditampilkan. Contoh dari berita dengan nilai aktualitas adalah Ketua 

MPR Beberkan Alasan Polisi Tangkap Terduga Makar
34

 

Mengingat banyaknya jumlah massa yang turun kejalan, 

bahkan demonstrasi ini dilakukan serempak di beberapa kota di 

Indonesia, maka, luar biasa juga merupakan nilai yang terkandung 

dalam pemberitaan ini. Namun mengingat karena luarbiasa banyaknya 

aksi demonstran dan tidak sepadan dengan aparat yang mengawalnya, 

maka beberapa kali umat islam termarjinalkan dalam pemberitaan 

karena memang sempat rusuh pada aksi 411. Contohnya terdapat pada 

berita Unjuk Rasa Tertib, Mulai 18.45 Diwarnai Rusuh
35

 

Setelah demonstrasi 411 dan 212 berlangsung, banyak 

pemberitaan menyebutkan bahwa aksi berlangsung damai, bahkan 

tidak sepucuk ranting pohon pun patah. Beberapa media juga 

menyebutkan bahwa massa yang mengikuti demonstrasi membentuk 

seperti orang wukuf bahkan tawaf saat menunaikan ibadah haji. Juga 

larangan Polri saat menghalangi massa yang hendak mengikuti demo 

ke Jakarta, seperti berita Jangan Halangi Penyampaian 

Pendapat
36

menimbulkan efek dramatisasi tersendiri di benak pembaca 

karena umat islam tergambarkan sebagai pihak termarjinalkan disana. 

2. Wacana 

Kata wacana banyak digunakan oleh berbagai ilmu 

pengetahuan mulai dari ilmu bahasa, psikologi, sisiologi, politik, 

komunikasi, sastra dan lain sebagainya. Namun demikian, secara 

spesifik pengertian, definisi dan batasan istilahwacana sangat beragam. 
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Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang 

memakai istilah wacana tersebut.
37

 

Wacana adalah; 1)rentetan kalimat yang berkaitan, yang 

menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, 

yang membentuk satu kesatuan sehingga terbentuklah makna yang 

serasi diantara kalimat-kalimat itu; 2) kesatuan bahasa yang 

terlengkapdan tertinggi atau terbesar diatas kalimat atau klausa dengan 

koherensi atau kohesi  yang tinggi yang berkesinambungan, yang 

mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, ditampilkan secara 

lisan atau tertulis.
38

 

Istilah lain yang digunakan secara berdampingan dalam buku 

ini ialah “wacana” dan ”teks”. Dalam bahasa Inggris, dibedakan 

discourse dan text yang pertama berarti spoken discourse “wacana 

lisan” sedangkan yang kedua berarti written discourse “wacana 

tulisan”. Dalam bahasa indonesia, istilah tersebut masih relatif 

tumpang tindih.Van Djik mengemukakan bahwa wacana itu 

sebenarnya adalah bangunan teoritis yang abstrak.  Dengan begitu, 

wacana belum dapatdilihat sebagai perwujudan fisik bahasa. Adapun 

perwujudan bahasa ialah teks.
39

 

Selanjutnya, Hoed membedakan pengertian wacana dan teks 

berdasarkan pandangan De Saussure yang membedakan langue dan 

parole. Menurutnya, wacana merupakan teoritis abstrak yang 

maknanya dikaji dalam kaitannya dengan konteks dan situasi 

komunikasi. Yang dimaksud dengan konteks ialah unsur bahasa yang 

dirujuk oleh suatu ujaran. Dengan demikian, wacana ada dalam tataran 

langue sedangkan teks merupakan realisasi sebuah wacana dan ada 

pada tataran parole. 
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Berdasarkan hal diatas, maka yang dimaksud dengan teks 

dalam buku ini ialah wacana (lisan) yang difiksasikan oleh redaksi 

melalui suatu proses jurnalistik kedalam  bentuk tulisan yang isi, 

bahasa, dan strukturnya memenuhi kriteria bahasa media surat kabar. 

Adapun wacana ialah tulisan yang memiliki ciri struktur berita yang 

berisi tentang suatu peristiwa yang dipublikasikan melalui surat 

kabar.
40

 

3. Analisis Wacana 

a. Teori Analisis Wacana 

Analisis wacana ialah telaah mengenai aneka fungsi 

(pragmatig) bahasa. Menghindari subjektivitas dan bias dari peneliti, 

maka diacu pula pendapat dari Stubs dan Cook. Stubs mengatakan, 

analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau 

menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan bahasa secara alamiah 

tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-

hari. Selanjutnya, Stubs menjelaskan bahwa analisis wacana 

menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya 

dalam interaksi antar penutur. Senada dengan pendapat Stubs, Cook 

menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas 

tentang wacana, sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan 

berkomunikasi.
41

 

Analisis wacana memfokuskan pada struktur yang secara 

alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat 

dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-

ucapan.
42
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b. Model-model Analisis Wacana. 

1) Roger Fowler, dkk. 

 Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress, dan Tony 

trew adalah sekelompok pengajar di Universitas East Anglia. Yang 

dilakukan oleh sekelompok peneliti ini adalah untuk melihat 

bagaimana tata bahasa/grammar tertentu dan pilihan kosakata 

tertentu  membawa implikasi  dan ideologi tertentu.
43

 

 Dalam membangun model analisisnya, Roger Fowler dkk. 

terutama mendasarkan pada penjelasan Halliday mengenai struktur 

dan fungsi bahasa. Fungsi dan struktur bahasa ini menjadi struktur 

tata bahasa, dimana tatabahasa itu menyediakan alat untuk 

dikomunikasikan kepada khalayak.
44

 

2) Sara Mills 

Sara Mills banyak menulis mengenai teori wacana. Akan 

tetapi, titik perhatiannya terutama pada wacana mengenai 

feminisme; bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam 

novel, gambar, foto, ataupun berita. Titik perhatian dari analisis 

wacana ini adalah menunjukkan bagaimana wanita digambarkan 

dan dimarjinalkan dalam teks berita, dan bagaimana bentuk dan 

pola pemarjinalan itu dilakukan. 
45

 

3) Norman Fairclough 

Fairclough berusaha membangun suatu model analisis 

wacana yang mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan 

budaya, sehingga ia mengkombinasikan tradisi analisis tekstual -

yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup- dengan konteks 

masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian besar dari Fairclough  

melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan. 
46
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4) Teun A. Van Djik 

Menurut Van Djik, penelitian atas wacana tidak cukup 

hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya 

hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Disini 

dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita 

memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu, juga 

dibutuhkan suatu penelitian yang melihat bagaimana produksi teks 

itu bekerja. Pendekatan ini disebut kognisi sosial.
47

 Sedangkan 

analisis sosial melihat bagaimana teks dihubungkan lebih jauh 

dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam 

masyarakat atas suatu wacana. Ketiga dimensi ini merupakan 

bagian yang integral dan dilakukan secara bersama-sama dalam 

analisis van Djik.
48

 

Model dari analisis Van Djik digambarkan sebagai berikut; 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Sumber:Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, 

Penerbit LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm. 288 

 

5) Theo Van Leeuwen 

Theo Van Leeuwen memperkenalkan model analisis  

wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok 

atau seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. 

Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali 

dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sedangkan 

kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus 
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menerus sebagai objek pemaknaan, dan digambarkan secara 

buruk.
49

 

Alasan penulis memilih model van Leeuwen sebagai pisau 

analisis dari wacana pemberitaan demonstrasi 411 dan 212 di Surat 

Kabar Harian Riau Pos adalah, penulis mengambil fokus bahasan 

pemberitaan (sampel) yang mengarah ke politik, dimana saat 

berbicara tentang berita politik, akan ada keberpihakan media 

kepada suatu golongan dalam menyajikan berita. Akibat dari 

keberpihakan ini, muncullah golongan lain yang dimarjinalkan dan 

dipandang buruk dalam pemberitaan. Penulis menilai bahwa model 

Theo van Leeuwen adalah pisau analisis yang pas untuk melihat, di 

media manakah Surat Kabar Harian Riau Pos berpihak, dan 

golongan manakah yang dimarjinalkan pemberitaan tersebut.   

Strategi yang digambarkan van Leeuwen adalah sebagai 

berikut: 

a) Exclusion 

Ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor (seseorang 

atau kelompok) dikeluarkan dalam pembicaraan. Diantaranya 

digambarkan sebagai berikut: 

(1) Pasivasi 

Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana satu 

kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu 

pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini 

untuk melindungi dirinya. Salah satu cara klasik adalah 

dengan membuat kalimat dalam bentuk pasif. Lewat 

pemakaian kalimat pasif, aktor dapat tidak hadir dalam 

teks, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kalimat 

yang berstruktur aktif. 
50
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Aktif Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi 

hingga tewas. 

Pasif Seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. 

Tabel 2.1Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm174 

(2) Nominalisasi 

Sesuai dengan namanya, strategi ini berhubungan 

dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda 

(nomina). Kata benda tidak membutuhkan subjek, karena ia 

bisa hadir mandiri dalam kalimat. Nominalisasi bukan 

hanya bisa menghilangkan posisi subjek, bahkan juga 

mengubah makna kalimat ketika diterima khalayak.
51

 

Verba Direktur PT X menganiaya karyawannya hingga tewas. 

Nomina Seorang karyawan PT X tewas akibat penganiayaan. 

Nomina Penganiayaan karyawan terjadi di PT X. 

Nomina Lagi-lagi terjadi penganiayaan terhadap karyawan. 

Tabel 2.2 Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm177 

b) Inclusion 

Ada beberapa macam strategi wacana yang dilakukan 

ketika sesuatu, seseorang atau kelompok ditampilkan dalam 

teks, yakni: 

(1) Diferensiasi 

Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa 

ditampilkan dalam teks secara mandiri, sebagai suatu 

peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat 

kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain 

dalam teks. Ini merupakan strategi wacana bagaimana suatu 

kelompok disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau 

wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih 

bagus.
52
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Indiferensiasi Buruh pabrki Maspion sampai kemarin masih 

melanjutkan mogok. 

Diferensiasi Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih 

melanjutkan mogok. Sementara tawaran direksi yang 

menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para 

buruh 

Tabel 2.4Sumber:Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm179 

Dalam kalimat pertama, jelas dikatakan bahwa para 

buruh mogok sementara dalam kalimat kedua ditampilkan 

fakta mengenai direksi yang menawarkan jalan damai 

kepada para buruh. Dikatakan memarjinalkan karena teks 

itu memisahkan sedemikian rupa proposisi pertama (buruh 

yang mogok) tidak dianggap sebagai akibat dari proposisi 

yang kedua (direksi yang meminta perundingan). 

Diferensiasi ini pada wujudnya sering kali menimbulkan 

prasangka tertentu. 
53

 

(2) Abstraksi 

Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan 

apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor 

sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret 

ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi seperti ratusan, 

ribuan, atau banyak sekali.
54

 

 

Objektivasi PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan 

Abstraksi PKI telah berulang-ulang kali melakukan 

pemberontakan. 

Tabel 2.5Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm181 

Dalam kalimat pertama disebut secara jelas berapa 

kali PKI melakukan pemberontakan, sementara dalam 
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kalimat kedua, dengan membuat sesuatu yang abstrak 

seperti kata “berulang-kali”. Penyebutan dalam bentuk 

abstraksi ini, menurut van Leeuwen sering kali bukan 

disebabkan oleh ketidaktahuan wartawan mengenai 

informasi yang pasti, tetapi sering kali lebih sebagai strategi 

wacana wartawan untuk menampilkan sesuatu.
55

 

(3) Kategorisasi 

Dalam suatu pemberitaan, sering sekali terjadi 

pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya 

ataukah yang disebut adalah kategori dari aktor sosial 

tersebut. Kategori ini bisa bermacam-macam, yang 

menunjukkan ciri penting dari seseorang: bisa berupa 

agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori itu 

sebenarnya tidak penting, karena umumnya tidak akan  

mempengaruhi arti yang ingin disampaikan kepada 

khalayak
56

 : 

Nominasi Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan 

membawa obat-obatan terlarang. 

Kategorisasi Seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena 

kedapatan membawa obat-obatan terlarang. 

Tabel 2.6Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm182 

Pemberian kategori “berkulit hitam” sama sekali 

tidak merupakan tambahan informasi yang berguna siapa 

sebetulnya laki-laki itu. Kenapa kategori “kulit” ditonjolkan 

dalam kalimat itu? Barang kali wartawan tidak secara 

sengaja menampilkan kategori berupa warna kulit, tetapi 

secara tidak langsung berita itu mengasosiasikan kedalam 

benak khalayak bahwa berkulit hitam memang identik 

dengan kekerasan dan obat-obatan terlarang.
57
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(4) Identifikasi 

Strategi wacana ini hampir mirip dengan 

kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok, peristiwa 

atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam 

identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan 

memberi anak kalimat sebagai penjelas. Ini merupakan 

strategi wacana dimana satu orang, kelompok atau tindakan 

diberi penjelasan yang buruk sehingga ketika diterima oleh 

khalayak akan buruk pula. Diantaranya dua contoh 

berikut
58

 : 

Nominasi  Seorang wanita ditemukan tewas, diduga sebelumnya 

diperkosa. 

 PKI haris tetap dilarang di Indonesia 

Identifikasi  Seorang wanita, yang sering keluar malam, ditemukan 

tewas. Diduga sebelumnya diperkosa. 

 PKI, yang ajarannya anti-Tuhan itu, harus tetap 

dilarang di Indonesia 

Tabel 2.7 Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm. 185 

Sebagai kalimat penjelas, ada atau tidak adanya 

anak kalimat itu sama sekali tidak mempengaruhi arti 

kalimat yang memberitahukan ada wanita yang ditemukan 

tewas setelah diperkosa. Pemakaian penjelas berupa anak 

kalimat itu sering kali bukan berupa penilaian yang 

subjektif mengenai diri seseorang atau tindakan, tapi sering 

kali memakai label-label yang diterima apa adanya. 

Contohnya, kalimat bahwa PKI harus tetap dilarang di 

Indonesia diperkuat artinya oleh kalimat penjelas PKI yang 

anti agama. Ini untuk mengasosiasikan dibenak khalayak 

betapa buruknya PKI hingga larangan itu dilakukan.
59
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(5) Determinasi 

Dalam pemberitaan sering kali aktor atau peristiwa 

disebutkan secara jelas, tetapi sering kali juga tidak jelas 

(anonim). Dengan membentuk anonimitas ini, ada kesan 

yang berbeda ketika diterima oleh khalayak. Hal ini karena 

anonimitas, menurut van Leeuwen justru membuat 

generalisasi, dan tidak spesifik. Lihat misalnya, dalam 

contoh berikut: 

Indeterminasi Menlu Alwi Shihab disebut-sebut terlibat skandal 

bulog 

Determinasi Orang dekat Gus Dur disebut-sebut terlibat dalam 

skandal bulog 

Tabel 2.8Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm 186 

Ketika disebutkan nama yang jelas (Alwi Shihab) 

disana, arti yang ditunjuk spesifik, tetapi ketika disebut 

orang dekat Gus Dur justru tidak lagi bermakna tunggal 

tapi jamak yang mana mengesankan bahwa ada beberapa 

orang di dekat Gus Dur yang terlibat kasus bulog. Efek 

generalisasi ini makin besar kalau  misalnya, anonim yang 

dipakai dalam bentuk plural, seperti banyak orang, sebagian 

orang, dan sebagainya.
60

 

(6) Asimilasi 

Strategi wacana ini berhubungan dengan 

pertanyaan, apakah aktor sosial yang diberitakan 

ditunjukkan dengan jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi  

terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor 

sosial yang spesifik yang disebut dalam berita tetapi 

komunitas atau kelompok sosial dimana seseorang tersebut 

berada
61

 : 
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Individualisasi Adi, mahasiswa Trisakti, tewas tertembak Parman, 

seorang polisi, dalam demonstrasi di Cendana 

kemarin 

Asimilasi Mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi 

di Cendana kemarin 

Tabel 2.9Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm.187 

Kalimat pertama adalah bentuk individualisasi, 

karena disana kategori mahasiswa disebut secara jelas. 

Kalaupun misalnya tidak disebut didalam teks, berita 

tetaplah menegaskan bahwa yang meninggal dalam 

demonstrasi tersebut adalah mahasiswa. Hal ini berbeda 

dengan kalimat kedua yang berbentuk asimilasi. Memang 

benar bahwa Adi dan Parman adalah mahasiswa dan polisi, 

tetap dengan membentuk kalimat dengan bentuk asimilasi 

kesan yang ditangkap khalayak menjadi berbeda. Asosiasi 

pada dasarnya adalah perangkat bahasa dimana seakan-

akan terjadi efek generalisasi, sebaliknya dalam 

individualisasi memunculkan efek spesialisasi. Asimilasi 

seringkali berhubungan dengan identifikasi, bagaimana 

seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok 

yang sedang diberitakan.
62

 

(7) Asosiasi 

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan 

apakah aktor suatu pihak ditampilkan  sendiri ataukah ia 

dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Ini 

adalah proses yang sering kali terjadi dan tanpa kita sadari. 

Elemen asosiasi ingin melihat apakah suatu peristiwa atau 

aktor sosial dihubungkan dengan peristiwa lain atau 

kelompok lain yang lebih luas.
63
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Kelompok sosial disini menunjuk pada dimana 

aktor tersebut berada, tetapi persoalannya apakah disebut 

secara eksplisit atau tidak dalam teks. asosiasi menujuk 

pada pengertian ketika dalam teks, aktor sosial 

dihubungkan dengan asosiasi atau kelompok yang lebih 

besar, dimana aktor sosial tersebut  berada
64

: 

Disosiasi Sebanyak 40 orang muslim meninggal dunia dalam kasus 

Tobelo, Galea, dan Jailolo 

Asosiasi Umat Islam dimana-mana selalu menjadi target 

pembantaian. Setelah di Bosnia, sekarang di Ambon. 

Sebanyak 40 orang muslim meninggal dunia dalam kasus 

Tobelo, Galea, dan Jailolo 

Tabel 2.10 Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit 

LkiS, Yogyakarta: 2008 hlm190 

Dalam kalimat pertama umat Islam yang meninggal 

dalam kasus Tobelo, Galea, dan Jailolo tidak dihubungkan 

dengan kelompok yang lebih luas. Sementara dalam kasus 

kedua, umat Islam yang meninggal diasosiasikan dan 

dihubungkan dengan umat Islam lain dinegara-negara lain. 

Dengan memberi asosiasi semacam ini, representasi mereka 

yang meninggal menjadi berbeda. Dalam kalimat pertama, 

kasus ambon ini dipandang sebagai kasus spesifik, lokal, 

dan berlaku hanya untuk wilayah ambon. Sementara pada 

kalimat kedua justru sebaliknya. Mereka yang meninggal 

dihubungkan atau diasosiasikan dengan umat Islam lain di 

Bosnia. Oleh karena itu, kasus  Tobelo, Galea, dan Jailolo 

tidak dianggap sebagai kasus lokal ambon tapi juga kasus 

umat Islam secara keseluruhan, dimana umat Islam 

dipandang  menjadi korban pembantaian. Dengan 

demikian, strategi asosiasi membuat makna menjadi besar 

(glorifikasi), karena asosiasi membuat khalayak 
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membayangkan dan menghubungkan secara imajiner 

dengan komunitas lain yang lebih luas. 
65

 

4. Demonstrasi 

Sebagaimana yang kita ketahui, dalam kitab UUD tahun 1945, 

kebebasan berpendapat memang dijamin dalam pasal 28 yang berbunyi: 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
66

. 

Ditambah lagi dengan UU No 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 yang 

berbunyi:Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga 

negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya 

secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.
67

 

Salah satu metode untuk menggunakan hak bebas berpendapat 

adalah dengan melakukan demonstrasi. Pasal tentang demonstrasi tertuang 

dalam UU No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum. Pada pasal  1 ayat 3 dijelaskan definisi dari 

demonstrasi atau unjuk rasa yakni:kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan 

sebagainya secara demonstratif dimuka umum. Sedangkan pada pasal 1 

ayat 2 dijelaskan bahwa maksud dimuka umum adalah: dihadapan orang 

banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi 

dan atau dilihat setiap orang.
68

 

Demonstrasi merupakan salah satu gerakan rakyat. Pada umumnya, 

gerakan rakyat digerakkan oleh ideologi perlawanan  yang dibutuhkan 

sebagai  pembernaran, dan dirumuskan dalam tujuan gerakan dengan 

maksud agar gerakan tersebut mempunyai landasan dan motivasi yang 

kuat, serta aspirasi yang tangguh, supaya mampu melawan kekuatan yang 
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lebih besar yang dihadapi. Dengan kata lain, gerakan rakyat umumnya 

menganut ideologi anti-ekstorsi  atau ideologi anti-pemerasan. Dan 

menekankan penolakan terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan 

menindas. 
69

 

Dalam banyak kajian, gerakan rakyat sering pula diidentikkan 

dengan radikalisme yang bermakna sebagai gerakan sosial yang menolak 

secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlaku, dan ditandai 

kejengkelan moral yang kuat untuk menantang dan bermusuhan dengan 

kaum yang punya hak-hak istimewa dan berkuasa. Karena itu salah satu 

aspek yang paling menarik dari gerakan-gerakan sosial adalah dimensi 

politiknya, dimana pada dasarnya semua gerakan demikian merupakan 

ekspresi protes terhadap keadaan sosial yang tidak adil atau berbagai 

kekacauan, termasuk pemerasan dan penindasan oleh mereka yang 

menggunakan kekuasaan.
70

 

Dalam gerakan rakyat, kita temukan kombinasi spontanitas yang 

diturunkan dari identifikasi emosional yang membludak, kadang didukung 

sepenuh hati oleh rakyat meski hanya dalam waktu pendek dengan 

gambaran nasib masa depan yang lebih baik. Bentuk gerakan di sekitar 

tujuan umum sangat terdisfusi, dan pencapaian tujuan ini diprcaya bisa 

memecahkan semua masalah besar. 
71

 

5. Surat Kabar 

a. Definisi Surat Kabar 

Surat kabar digolongkan sebagai pers dalam arti sempit. Secara 

resmi, menurut Undang-Undang No.11 tahun 1966 tentang Ketentuan 

Pokok Pers sebagai mana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1967 

dan UU No. 21 tahun 1982, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pengertian pers 

adalah: “Lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang 

mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang 
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bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, 

diperlengkapi atau tidak diperlengkapidengan alat-alat milik sendiri  

berupa percetakan,alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-

alat teknik lainnya.
72

 

Surat kabar sebagai media massa dalam masa orde baru 

mempunyai misi menyebarluaskan pesan-pesan pembangunan dan 

sebagai alat mencerdaskan rakyat Indonesia.
73

 

Dari pengertian diatas, surat kabar berkaitan dengan kegiatan 

jurnalistik dengan menggunakan media cetak. Artinya, bentuk fisik 

surat kabar merupakan lembaran-lembaran kertas tercetak yang 

memuat berbagai tulisan dan gambar/grafis. Kegiatan jurnalistik disini  

meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan 

menyampaikan informasi –berupa berita dan pendapat– kepada 

khalayak pembaca. Di surat kabar, tugas jurnalistik ini merupakan 

tugas bidang redaksi. 
74

 

b. Fungsi Surat Kabar 

Dari empat fungsi media massa (informasi, edukasi, hiburan 

dan persuasif), fungsi yang paling menonjol pada surat kabar adalah 

informasi. Hal ini sesuai dengan tujuan utama khalayak membaca surat 

kabar, yaitu keingintahuan akan setiap peristiwa yang terjadi 

disekitarnya. Karenanya sebagian besar rubrik surat kabar terdiri dari 

berbagai jenis berita. Namun demikian, fungsi hiburan surat kabar pun  

tidak terabaikan karena tersedianya rubrik artikel ringan, feature 

(laporan perjalanan, laporan tentang profil seseorang yang unik), 

rubrik cerita bergambar atau komik, serta cerita bersambung . begitu 

pula dengan fungsinya mendidik dan memengaruhi akan ditemukan 
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pada artikel ilmiah, tajuk rencana atau editorial dan rubrik opini. 

Fungsi pers, khususnya surat kabar pada perkembangannya bertambah, 

yakni sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif.
75

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebagai pedoman, penulis mencoba mengambil kajian terdahulu dari 

skripsi Evi Afrianti, 2010, yang berjudulAnalisis Teks Pemberitaan Mengenai 

Hubungan Kerja Perburuhan Pada Skh Kompas Periode Mei 2009 (Analisis 

Wacana Pendekatan Critical Linguistics Theo Van Leeuwen)yang 

menyimpulkan bahwa ditemukan marjinalisasi melalui bahasa yang 

dikonstruksi dalam teks berita mengenai hubungan kerja perburuhan pada 

SKH Kompas Mei 2009 berdasarkan teori analisis wacana Theo Van 

Leeuwen. Setelah melakukan analisis wacana terhadap bahasa yang digunakan 

dalam pemberitaan mengenai hubungan kerja perburuhan pada SKH Kompas 

Mei 2009,ditemukan marjinalisasi terhadap kelompok buruh. Buruhcenderung 

digambarkan secara buruk dibandingkan pihak pengusaha yangcenderung 

dilindungi dengan cara dikeluarkan dari pembicaraan atau lebih 

sedikitditampilkan dalam teks. Terutama dalam artikel berita yang membahas 

mengenaiPHK di PT.Frans Putratex. 

Selanjunya, penulis akan mencoba untuk menganalisis dari pada 

wacana pemberitaan yang disajikan oleh Surat Kabar Harian Riau Pos, yang 

mana surat kabar ini adalah surat kabar terbesar se-Sumatera. Lalu penulis 

ingin melihat, seperti apakah pemberitaan yang dikemas dalam koran Riau Pos 

dalam memberitakan tentang demonstrasi411 dan 212, dimana 

demonstrasitersebut sangat kental sekali dengan nuansa Keislaman yang 

menuntut Ahok dipenjara terkait kasusnya yang menistakan agama Islam. 

demonstrasiini juga sarat dengan politik, dimana Ahok yang notabenenya 

seorang gubernur yang sedang menjabat memiliki pendukung dari berbagai 

partai dan golongan berusaha membela Ahok dari hukum, sedangkan ormas 

Islam se-tanah air menuntut Ahok untuk dipenjara. 
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C. Kerangka Pikir 

Dari lima macam model-model analisis wacana yang telah penulis 

paparkan sebelumnya, penulis memilih untuk menggunakan model Theo Van 

Leeuwen dengan pendekatan critical linguistics. Model analisis wacananya 

bertujuan untuk mendeteksi atau meneliti bagaimana suatu kelompok atau 

seseorang dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana, sedangkan 

pendekatan critical linguisticsmelihat bagaimana gramatika bahasa membawa 

posisi dan makna ideologi tertentu. Ideologi itu dalam taraf yang umum 

menunjukkan bagaimana satu kelompok berusaha memenangkan dukungan 

publik, dan bagaimana kelompok lain berusaha dimarjinalkan lewat 

pemakaian bahasa dan struktur gramatika tertentu 

Van Leeuwen membangun suatu model secara umum menggambarkan 

bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van leeuwen amat peka 

dengan kemungkinan marjinalisasi atau pengucilan aktor sosial (seseorang 

atau kelompok) dalam pemberitaan. Secara umum, apa yang ingin dilihat dari 

model van Leeuwen dapat digambarkan sebagai berikut:
76

 

 

TINGKAT YANG INGIN DILIHAT 

Eksklusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah ada aktor (seseorang atau kelompok sosial) yang 

dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. 

Misalnya, dalam berita demonstrasi mahasiswa, apakah semua aktor 

yang terlibat diberitakan secara menyeluruh, apakah ada upaya media 

untuk mengedepankan satu aktor dan menghilangkan aktor lain? Apa 

efek dari penghilangan tersebut? 

Bagaimana strategi yang dilajukan untuk menyembunyikan atau 

menghilangkan aktor sosial tersebut. 

Misalnya, dalam berita demonstrasi mahasiswa tersebut, polisi sebagai 

pelaku  penembakan dihilangkan/disembunyikan. Strategi apa yang 

dilakukan? Apakah strategi tersebut dilakukan secara sengaja oleh media 

ataukah melewati suatu proses yang tidak disadari oleh 

penulis/wartawan? 
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Inklusi Dari aktor yang disebut dalam berita, bagaimana mereka 

ditampilkan? Dan dengan strategi apa pemarjinalan itu dilakukan? 

Misalnya dalam berita mengenai kekerasan terhadap wanita. Kalau 

pelaku kekerasan disebut dalam berita, bagaimana aktor itu disebut? 

Apakah penggambaran tersebut berkaitan dengan proses marjinalisasi 

terhadap aktor pemberitaan? Kalau ya, dilakukan dengan cara dan 

strategi yang bagaimana? 

Tabel 11.Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Teks Media, Penerbit LkiS, Yogyakarta: 

2008 hlm.192 

 Model van Leeuwen memiliki indikator berupa dua tingkatan dalam 

menganalisis sebuah teks yakni : 

1. Upaya eksklusi pada model van Leeuwen memiliki tiga strategi untuk 

mengetahui bagaimana suatu teks wacana mengeluarkan aktor dari 

pemberitaan yakni: 

a. Pasivasi 

Lewat pemakaian kalimat pasif, aktor dapat tidak hadir dalam 

teks, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam kalimat aktif.
77

 

b. Nominalisasi 

Sesuai dengan namanya, strategi ini berhubungan dengan 

mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Umumnya 

dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”.  

2. Sedangkan tingkat inklusi dalam model van Leeuwen memiliki tujuh 

strategi indikator untuk mengetahui bagaimana suatu teks wacana 

memarjinalkan suatu pihak atau golongan yakni: 

a. Diferensiasi 

Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan 

secara mandiri, sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi 

bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain 

dalam teks. penghadiran kelompok atau peristiwa lain itu secara tidak 
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langsung ingin menunjukkan bahwa kelompok itu tidak bagus 

dibandingkan dengan kelompok lain.
78

 

b. Abstraksi 

Elemen dari wacana ini berhubungan dengan pertanyaan 

apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial 

ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang 

ditampilkan adalah abstraksi
79

.  

c. Kategorisasi 

Dalam suatu pemberitaan, sering sekali terjadi pilihan apakah 

aktor tersebut ditampilkan apa adanya ataukah yang disebut adalah 

kategori dari aktor sosial tersebut.
80

 

d. Identifikasi 

Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni 

bagaimana suatu kelompok, peristiwa atau tindakan tertentu 

didefinisikan.
81

 

e. Determinasi 

Dalam pemberitaan sering kali aktor atau peristiwa disebutkan 

secara jelas, tetapi sering kali juga tidak jelas (anonim).  Hal ini 

karena anonimitas, menurut van Leeuwen justru membuat 

generalisasi, dan tidak spesifik.
82

 

f. Asimilasi 

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan, apakah 

aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya 

atau tidak.
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g. Asosiasi 

Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah 

aktor suatu pihak ditampilkan  sendiri ataukah ia dihubungkan dengan 

kelompok lain yang lebih besar. 
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