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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Teori 

Pada dasarnya, teori adalah susunan definisi, konsep dalam menyajikan 

pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variable 

lainnya dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.
7
 

Adapun kegunaan teori dalam penelitian ini yaitu pertama, untuk 

mengsistematiskan temuan-temuan penelitian.Kedua, sebagai pendorong untuk 

menyusus hipotesis. Dan ketiga, sebagai penyaji penjelasan dalam menjawab 

pertanyaan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Model HUB (Hiebert, Ungurait, Bohn) 

Model komunikasi HUB menunjukan bahwa proses komunikasi massa 

merupakan proses yang sirkuler, dinamis, dan terus menrus berkembang. Model ini 

berbentuk lingkaran untuk menunjukkan bahwa komunikasi adalah suatu rangkaian 

aksi dan reaksi. 

Model HUB mengibaratkan komunikasi sebagai proses yang mirip dengan 

peristiwa ketika sebuah batu kerikil dilemparkan kedalam sebuah kolam. Kerikil itu 

akan menimbulkan riak-riak air yang akan terus membesar sampai menyentuh tepian 

kolam dan memantul kembali ketengah pusat riak. Content komunikasi itu seperti 

betu kerikil yang dilemparkan kedalam permasalahan manusia. Banyak faktor yang 

mempengaruhi pesan tersebut sampai pesan itu mencapai audience dan kembali ke 

awal. 

Model ini dianalogikan pada topik aktual saat ini, yakni pengakuan Amien Rais 

yang telah menerima sejumlah uang berjumlah ratusan juta rupiah dari Departemen 

                                                 
7
 Sardar Ziauddin, Penelitian kuantitatif dan kualitatif, Bandung: Mizan, 1996, hlm 43 
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Keleautan dan Perikanan untuk kampanye pemilihan Presiden RI pada saat Amien 

Rais menjadi salah satu kandidat presiden. Ia mengasumsikan bahwa mungkin 

kandidat presiden yang lain pun memperoleh dana dari sumber yang sama. 

Pernyataan Amien Rais dengan gaya bahasa dan cara mengemukakannya yang 

khas telah disebarluaskan oleh media massa setelah melalui proses seleksi oleh 

gatekeeper emnjadi sebuah berita. Berita tersebut diterima khalayak dengan filternya 

masing-masing.
8 

 

2. Analisis Wacana 

Analisis wacana merupakan satu kajian yang meneliti atau menganalisa bahasa 

yang digunakan secara ilmiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Penggunaan 

bahasa secara ilmiah tersebut berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi 

sehari-hari. Selanjutnya, Stubs menjelaskan bahwa anlaisis wacana kajian 

penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar penutur. Senada 

dengan pendapat Stubbs, Cook menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian 

yang membahas tentang wacana sedangkan wacana merupakan bahasa yng digunakan 

berkomunikasi.
9
 

Dalam analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA), wacana disini 

tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang 

menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis disini 

agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisonal. Bahasa 

dianalisis bukanmenggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga 

menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa itu dipakai untuk 

tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan.10 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis Van 

Dijk.Sebetulnya, banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan 

                                                 
8
Elvinaro Ardianto, Komunikasi Massa, Suatu Pengantar Edisi Revisi, Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2007, hlm 87-88 
9
Aris Badara, Analisis Wacana : Teori, Metode, dan Penerapannya Pada Wacana Media, 

Jakarta: Kencana,2012, hlm 18 
10

Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi 

Akasara Yogyakarta, 2008, hlm 7 
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dikembangkan oleh para ahli. Dari sekian banyaknya model analisis wacana itu, 

model van dijk adalah model yang paling banyak dipakai. Mungkin karena van dijk 

mengolaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa aplikasikan secara praktis. 

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

ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk 

menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Nama pendekatan ini tidak 

dapat dilepaskan dari karakteristik pendekatan yang diperkenalkan van dijk.  

Strategi retoris juga muncul dalam bentuk interaksi, yakni bagaimana 

pembicara menempatkan/memposisikan dirinya diantara khalayak apakah memakai 

gaya formal, informal, atau malah santai yang menunjukan kesan bagaimana ia 

menampilkandirinya.11 

Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada 

analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu paraktik produksi yang harus 

juga diamati. Disini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga kita 

memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa semacam itu. 

Analisis Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan 

yang masing-masing bagian saling mendukung.Ia membaginya ke dalam tiga 

tingkatan. 

1) Struktur makro.  

Struktur makro merupakan makna global/umum dari suatu teks yang dapat 

diamati dengan melihat topik atau tema yang di kedepankan dalam suatu 

berita. 

2) Superstruktur.  

Superstruktur merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan 

kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun kedalam berita 

secara utuh. 
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Alex Sobur, Analisis Teks Media Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, 

hlm 75-84. 
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3) Struktur mikro 

Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil 

dari suatu teks yakni latar,detail,maksud, praanggapan, nominalisasi, bentuk 

kalimat, koherensi, leksikon, grafis, metafora dan ekspresi.
12

 

Wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: teks, 

kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah menggambarkan 

ketiga dimensi wacana tersebut kedalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, 

yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan trategi wacana yang dipakai untuk 

menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisis sosial dipelajari produksi teks 

berita yang melibatkankognisis indivindu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga 

mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu 

masalah. 
13

 

Struktur/elemen wacana yang dikemukakan Van Dijk ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Tabel. 2.1 

Perangkat Analisis Wacana dalam bentuk Skema Van Dijk 

Struktur Wacana Hal yang diamati Elemen 

Struktur Makro Tematik 

Apa yang dikatakan? 

Topik 

Super Struktur Skematik 

Bagaimana pendapat 

disusun dan dirangkai? 

Skema 

Struktur Mikro Semantik 

Makna yang ingin di 

tekankan dalam teks 

Latar, Detail, Maksud, 

Praanggapan, Nominalisasi 
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berita 

Struktur Mikro Sintaksis 

Bagaimana pendapat 

disampaikan? 

Bentuk kalimat, Koherensi, 

Kata ganti 

Struktur Mikro Stilistik 

Plihan kata apa yang 

dipakai? 

Leksikon 

Struktur Mikro Retoris 

Bagaimana dan dengan 

cara apa penekanan 

dilakukan? 

Grafis, Metafora, Ekspresi 

Untuk memperoleh gambaran ihwal elemen-elemen struktur wacana tersebut, 

berikut adalah penjelasan singkatnya. 

1) Tematik 

Elemen tematik menunjukan pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa 

juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu 

teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan 

dalam pemberitaannya. Dalam analisis, topik suatu berita ini memang baru 

disimpulkan, seperti halnya kalau kita sehabis membaca satu buku, satu 

cerita, atau menonton satu film kala kita telah selesai membaca tuntas 

berita tersebut. 

2) Gagasan van dijk ini didasarkan pada pandangan ketika wartawan meliputi 

suatu peristiwa dan memandang suatu masalah didasarkan pada suatu 

mental/pikiran tertentu. Karena topik disini dipahami sebagai mental atau 

kognisi wartawan, tidak mengherankan jika jika semua elemen dalam 

berita mengacu dan mendukung topik berita. 
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3) Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari pendahuluan 

sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam 

teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Meskipun 

mempunyai bentuk dan dan skema yang beragam, berita umumnya secara 

hipotetik mempunyai dua kategori skema besar. Pertama, summary yang 

umumnya ditandai dengan dua elemen yakni judul dan lead. Kedua, story 

yakni isi berita secara keseluruhan. Isi berita ini secara hipotetik juga 

mempunyai dua sub kategori. Yang pertama berupa situasiyakni proses 

atau jalnnya perostiwa, sedangkan yang kedua komentar yang ditampilkan 

dalam teks. 

4) Menurut van dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan 

untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dalam menyusun 

bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana 

yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi 

untuk menyembunyikan informasi penting. 

5) Latar 

Latar merupakan bagian berita yang mempengaruhi semantik (arti) yang 

ingin ditampilkan. Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya 

mengemukakan latar belakang atau peristiwa yang ditulis, latar yang dipilih 

menentukan kearah mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar dapat 

menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. 

6) Detil 

Elemen wacana detil berkaitan dengan kontrol informasi yang ditampilkan 

sesorang. Detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan penonjolan 

yang dilakukan secara sengaja untuk mencipyakan citra tertentu kepada 

khalayak. Elemen detil merupakan strategi bagaimana wartawan 

mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. 
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7) Maksud 

Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator akan 

diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan 

akan diuraikan secara tersamar, implisit dan tersembunyi. Dalam konteks 

media, elemen maksud menunjukan bagaimana secara implisit dan 

tersembunyi wartawan menggunakan praktik bahasa tertentu untuk 

menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula menyingkirkan 

versi kebenaran lain. 

8) Peranggapan 

Elemen wacana peranggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk 

mendukung makna suatu teks dengan memberikan premis yang dipercaya 

kebernarannya. Peranggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang 

terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan. 

9) Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat ini bukan hanya 

persoalan teknis kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna yang 

dibentuk oleh susunan kalimat. 

10) Koherensi 

Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana sesorang 

secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu 

fakta.Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah, berhubungan, atau 

malah sebab akibat. 

a. Koherensi kondisional diantaranya ditandai dengan pemakaian anak 

kalimat sebagai penjelas, anak kalimat itu menjadi cermin kepentingan 

komunikator karena ia dapat memberi keterangan yang baik atau buruk 

terhadap suatu pernyataan. 

b. Koherensi pembeda berhubungan dengan pernyataan bagaimana dua 

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua buah peristiwa dapat 
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dibuat saling bertentangan dan bersebrangan dengan menggunakan 

koherensi ini 

11) Kata ganti 

Elemen kata ganti merupakan elemen memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif.Kata ganti merupakan alat yang 

dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan dimana posisi seseorang 

diidalam wacana. 

12) Leksikon 

Leksikon pada dasarnya menandakan bagaimana sesorang melakukan 

pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.Dengan  

demikianpilihan kata yang dipakai tidak semata hanya karena kebetulan, 

tetapi juga secara ideologi menunjukan bagaimana pemaknaan sesorang 

terhadap fakta atau realitas. 

13) Grafis 

Elemen grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan 

atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh sesorang yang dapat 

diamati dari teks. Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat 

bagian tulisan yang dibuat lain dibanding tulisan lain. 

14) Metafora 

Dalam suatu wacana, sesorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan 

pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang 

dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu berita.
14 

 

3. Pengertian Berita 

Dalam jurnalistik, begitu banyak pengertian berita.Masing-masing orang 

memberikan definisi berita berdasarkan sudut pandang sendiri-sendiri dalam 

merumuskannya.  Dalam buku Reporting, Mitchell V. Charnley menuliskan beberapa 
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definisi berita yakni definisi menurut Willard Grosvenor Bleyer.: “Berita adalah 

segala sesuatu yang terkait waktu dan menarik perhatian banyak orang dan berita 

terbaik adalah hal-hal yang paling menarik yang menarik sebanyak mungkin orang 

(untuk membacanya)”. Menurut Chilton R. Bush, berita adalah informasi yang 

“merangsang”, dengan informasi itu orang biasa dapat merasa puas dan bergairah.  

Sementara Charnley sendiri menyebutkan bahwa berita adalah laporan tentang fakta 

atau pendapat orang yang terikat oleh waktu, yang menarik dan/atau penting bagi 

sejumlah orang tertentu.
15 

Secara etimologis istilah berita dalam bahasa Indonesia mendekati istilah 

bericht (en) dalam bahasa Belanda.  Dalam bahasa Belanda istilah bericht (en) 

dijelaskan sebagai Mededeling (pengumuman) yang berakar kata dari made 

(delen)dengan sinonim pada bekend maken (memberitahukan, mengumumkan, 

membuat terkenal) dan vertelen (menceritakan atau memberitahukan).16 

Sedangkan Departemen Pendidikan RI membakukan istilah berita dengan 

pengertian sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.Sementara 

mantan editor pengelola The New York Times mengartikan bahwa berita adalah 

apapun yang anda temui hari ini, yang tidak anda ketahui sebelumnya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan atau 

pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang 

banyak.Adapun cara melaporkan atau memberitakan sesuatu, supaya menarik 

perhatian orang banyak. 

1) Kategori Berita 

Dalam penyajiannya berita juga dibagi dalam beberapa kategori 

diantaranya: 
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18 

 

a. Berita Langsung (Straight News) 

Dalam penyajiannya, berita langsung (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, maupun apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh 

yang terlibat dalam peristiwa itu.  Straight News (sering juga disebut 

hard news), yakni laporan kejadian-kejadian terbaru yang 

mengandung unsur penting dan menarik, tanpa mengandung 

pendapat-pendapat penulis berita.Straight news harus ringkas, 

singkat dalam pelaporannya, namun tetap tidak mengabaikan 

kelengkapan data dan obyektivitas. 

Adapun beberapa produk berita langsung, baik hal-hal yang menjadi 

pokok masalah peristiwa itu, ataupun apa yang dikatakan oleh tokoh-

tokoh yang terlihat dalam peristiwa itu.  Adapun beberapa produk 

berita langsung diantaranya: 

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

terlibat dalam peristiwa itu saja. 

b) Action news, hanya mengemukakan perbuatan, tindakan 

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

lain, mengisahkan jalannya peristiwa itu. 

c) Quote news, hanya mengemukakan kutipan dari apa yang 

diucapkan oleh para tokoh yang terlibat dalam peristiwanya. 

2) 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.  Feature news(sering disebut juga Soft 

news), yakni berita-berita yang menyangkut kemanusiaan serta menarik 

banyak orang termasuk kisah-kisah jenaka, lust (menyangkut nafsu birahi 
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manusia), keanehan (oddity). Secara umum feature dapat diartikan sebagai 

artikel atau berita khusus dan istimewa atau ditonjolkan untuk bias menarik 

perhatian dan dinikmati pembaca.
17

 

3) Orientasi Berita 

Setiap berita ditampilkan atau dihadirkan kepada pembaca, memiliki tiga 

jenis orientasi, yaitu berita positif, berita negatif dan berita 

berimbang.Berita positif adalah berita yang bersifat mendukung dan 

memberikan apresiasi.Berita negatif adalah berita yang lebih berdasarkan 

temuan di lapangan atau hasil wawancara namun tanpa dikonfirmasi 

kepada pihak yang bersangkutan dengan berita tersebut.Sedangkan berita 

berimbang adalah berita yang didasarkan pada temuan lapangan atau hasil 

wawancara lalu dikonfirmasi kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, 

atau berita hasil wawancara dan dicocokkan dengan keadaan yang 

sesungguhnya.
18

 

 

4. Surat Kabar Harian 

Media massa memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau massa 

dalam jumlah besar dan luas (universality of reach), bersifat publik dan mampu 

memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa. Karakteristik 

media tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan politik dan budaya 

masyarakat kontemporer dewasa ini dengan berperan menyebarluaskan berbagai 

informasi dan pendapat.
19

 

Surat kabar harian atau koran merupakan salah satu media massa cetak yang 

menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menjelang abad ke-20, dunia 

persuratkabaran telah mampu meraih kredibilitasnya yang lebih baik lewat 
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pembentukan suatu organisasi profesional.Pada awal abad ini, pengaruh individu 

dalam pers mulai rontok dan berubah menjadi bentuk perusahaan yang semakin 

besar. 

Secara bertahap pertumbuhan ini terjadi, hingga surat kabar pada akhirnya 

tumbuh membentuk press association yang cukup besar. Di sini kelangsungan pers 

ditunjang pula oleh kekuatan ekonomi yang terus berpacu mengikuti perkembangan 

zaman. Untuk perkembangan pada tahap berikutnya, pers mulai berupaya 

meningkatkan daya tariknya melalui proses spesifikasi masyarakat baca, penerbitan 

edisi khusus daerah tertentu dan pembagian rubrik atau kolom-kolom yang menarik.
20

 

 

C. Kajian Terdahulu 

Kajian terdahulu adalah penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindarkan manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar memiliki landasan dari penelitian 

sebelumnya. Di bawah ini ada dua tulisan kajian terdahulu yang menurut hemat 

penulis mendekati judul penelitian. 

Pertama, Skripsi berjudul “Analisis Wacana Van Dijk Terhadap Berita Sebuah 

Kegilaan Di simpang Kraft Pada Majalah Pantau”. Skripsi yang ditulis Tia Agnes 

Astuti, mahasiswi Fakultas Ilmu Dakwah  dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif  

Hidayatullah  ini menjelaskan bagaimana wacana teks pada berita “Sebuah Kegilaan 

Di simpang Kraft” dikonstruksi oleh Majalah Pantau. Penelitian ini menggunakan  

pendekatan  kualitatif dengan pisau  analisis wacana model Teun A Van Dijk, karena 

menurut penulis, Van Dijk tidak hanya meneliti perihal wacana teks yang 

dikonstruksikan  saja, tapi juga mental dari pengarang serta menganalisa wacana yang 

berkembang di masyarakat.  Hasil dari penelitian ini adalah Teks berita ” Sebuah 

Kegilaan Di simpang Kraft Pada Majalah Pantau” tidak semata diambil dari realitas 

apa adanya. Tapi, ada beberapa pihak dibelakang wacana teks tersebut yang turut 
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mengkonstruksi teks tersebut.Teks tidak lahir secara positivis, namun konstruktivis. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Konstruksi Pemberitaan Harian Kompas tentang 

Tuntutan-Tuntutan Korupsi Edisi April 2008.Skripsi yang ditulis oleh Agung 

Deftiawan menjelaskan tentang konstruksi pemberitaan pada harian Kompas.Harian 

Kompas memiliki karakter dan latarbelakang tersendiri baik dalam isi pengemasan 

maupun dalam tampilan serta tujuan dasarnya.Harian Kompas tentu saja memiliki 

ideology dan kepentingan tertentu dalam memproduksi sebuah berita.Hal ini 

dilatarbelakangi oleh berbagai motif diantaranya politik, ekonomi, dan agama. 

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan analisis wacana model Teun A Van Dijk. Pada model ini Van Dijk 

membuat kerangka analisis wacana menjadi tiga tingkatan, pertama, struktur makro 

merupakan makna global dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat suatu 

teks. Kedua, superstruktur adalah kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan 

elemen wacana disusun dalam teks secara utuh.Ketiga, struktur mikro adalah makna 

wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, paraphrase, yang 

dipakai dan sebagainya.Hasil dari penelitian tersebut terkait tuntutan-tuntutan korupsi 

yang dipublikasikan oleh kompas adalah kompas dalam mengemas berita tuntutan-

tuntutan korupsi tetap berimbang atau tidak memihak kepada siapapun atau kelompok 

manapun. 

Dari kedua penelitian tersebut diatas, terdapat kesamaan  metode penelitian 

yang digunakan yakni menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model 

analisis wacana Teun Van Dijk.  

Sementara, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas 

yakni: 

1. Berita yang dianalisis di penelitian ini berbeda dengan penelian 

sebelumnya 

2. Media yang memberitakan berita tersebut juga berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. 
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D. Kerangka Pikir 

Pembahasan kerangka pikir ini bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan 

konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 

Dalam sub ini juga disajikan kerangka pikir yang nantinya sebagai tolak ukur dalam 

penelitian. Untuk mengarahkan penelitian agar tepat pada sasarannya, maka 

diperlukan kerangka pikir yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap 

konsep diri. 

Adapun untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan analisis 

teks media dengan analisis wacana, berdasarkan kerangka teoritis yang telah 

dipaparkan dalam permasalahannya, maka peneliti mengambil konsep yang dilakukan 

oleh teknik analisis wacana Model Van Dijk. 

 

  



23 

 

Gambar 2.1 kerangka pikir 

Konsep Analisis Wacana Berdasarkan Teun A. Van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Wacana Berita Pilkada Pekanbaru 

2017 di Surat Kabar Harian Riau Pos 

Model Teun A. Van Dijk 

Struktur Mikro Super Struktur Struktur Makro 

Tematik Skematik 

 

Semantik 

-Latar 

-Detil 

-Maksud 

-Pranggapan 

Sintaksis 

-BentukKalimat 

-Koherensi 

-Kata Ganti 

Stilistik 

-Leksikon 

Retoris 

-Grafis 

-Metafora 


