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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat sejarah singkat berdirinya Harian pagi Riau Pos, sebagai Koran

terbesar se Sumatera, yang menjadi slogan Riau Pos saat ini, Harian Riau Pos

pertama kalinya terbit pada tanggal 18 Januari 1991 digedung percetakan milik

pemerintah Provinsi Riau di jalan Kuantan Raya Pekanbaru. Bermula dipimpin

oleh Rida K Liamsi dibantu oleh Dahlan Iskan yang dihubungkan dari kerjasama

antara Harian pagi Riau Pos dan kelompok penerbitan Jawa Pos (Arsip Riau

Pos:2014). Kelompok penerbitan Jawa Pos atau saat ini disebut dengan Jawa Pos

News Network (JPNN) yakni jaringan surat kabar yang dipimpin oleh Dahlan

Iskan. Dahlan Iskan, selain dipandang sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), beliau juga dipandang sebagai pengusaha media yang memiliki oplah

terbesar di Indonesia.

Jika dikaitkan dengan pemberitaan, seperti menurut Rolnicki (2008:4)

Pada dasar nya berita pada media harus faktual, didasarkan pada kejadian aktual,

situasi aktual, pemikiran dan gagasan. Meskipun berita harus faktual, Akan tetapi

tidak semua fakta dapat dijadikan berita. Misalnya, Dahlan Iskan ketika berangkat

ke kantor naik angkutan umum. Kita setiap hari berangkat ke kantor naik

angkutan umum. Keesokan harinya banyak media yang memuat berita Dahlan

Iskan naik angkutan umum sedang kan kita juga yang naik angkutan umum tidak
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diberitakan. Ini soal apa yang disebut sebagai berita dan apa yang bukan. Alasan

mengapa Dahlan Iskan menjadi berita dan kita tidak diberitakan ketika naik

angkutan umum adalah karena beliau adalah seorang Menteri sedangkan kita

bukan. Inilah yang dinamakan prominence (ketenaran, kemenonjolan) (Rolnicky

2008:1).

Berangkat dari beberapa penjelasan diatas, seperti media surat kabar pada

umumnya, surat kabar Riau Pos tidak bisa juga dikatakan tidak memberitakan

Dahlan Iskan. Dan dari penjelasan tersebut, penulis tertarik menganalisis teks

pemberitaan Dahlan Iskan pada surat kabar Riau Pos tersebut. Seperti yang

dikatakan van Zoes dalam (Sobur 2006:60) bahwa sebuah teks tidak pernah lepas

dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca kearah

suatu ideologi. Juga seperti yang dikatakan oleh Raymond Williyam bahwa

ideologi bukan system yang unik yang dibentuk oleh pengalaman seseorang,

tetapi ditentukan oleh masyarakat dimana dia hidup, posisi sosial dia, pembagian

kerja, dan sebagainya (Eriyanto 2001:87-92).

Berkaitan dengan analisis sebuah wacana, pada dasarnya banyak model

analisis wacana yang berkembang dan secara umum ingin membongkar aspek

ideologi pada wacana tersebut, akan tetapi penerapan analisis wacana yang akan

penulis gunakan disini tidak memfokuskan pada aspek ideologi, meskipun pada

hasil nya nanti yang terbongkar aspek ideologi. Dalam hal ini penulis ingin

mengetahui bagaimana sebuah media surat kabar memberitakan seorang tokoh

yang memiliki peran penting bagi media nya tersebut dalam sebuah teks

pemberitaan. Maka dari itu penulis menfokuskan kajian penelitian pada dimensi
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teks dalam bentuk tiga sisi pemaknaan, seperti makna global dari teks (Struktrur

Makro), kemudian kerangka teks, dalam hal ini apa yang dibagian awal dan apa

yang dibagian akhir wacana (Superstruktur) dan makna lokal teks (Sturktur

Mikro) (Eriyanto 2001:228).

Dan terakhir, dengan posisi Dahlan Iskan saat ini sebagai bakal calon

presiden 2014 juga peserta terkuat pada konvensi Partai Demokrat jika Demokrat

menang pada pemilu bulan April nanti, maka penulis mengambil waktu penelitan

sebelum pemilu tersebut seiring banyak media saat sekarang ini dipergunakan

sebagai alat pembentuk citra seorang tokoh atau partai yang akan bersaing pada

pemilu nantinya. Hal tersebut berkemungkinan terjadi pada surat kabar Riau Pos

dengan pembentukan citra positif seorang Dahlan Iskan. Selanjutnya judul

penelitan ini dapat disimpulkan : “Analisis Wacana Pemberitaan Dahlan Iskan

Pada Surat Kabar Riau Pos Edisi Februari – April 2014”

B. Alasan Pemilihan Judul

1. Melihat peran penting Dahlan Iskan pada media Riau Pos sebagai media tertua

di Provinsi Riau.

2. Berangkat dari penjelasan van Zoes bahwa teks tidak pernah lepas dari

ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca kearah suatu

ideologi, dalam hal penelitian ini teks pemberitaan Dahlan Iskan pada surat

kabar Riau Pos.

3. Melihat posisi Dahlan Iskan saat ini sebagai bakal calon presiden 2014, seiring

banyak media saat sekarang ini sebagai alat pembentuk citra tokoh politik

guna mendapat dukungan publik.
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C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian

ini, maka penulis menjelaskan istilah yang digunakan dalam judul ini antara lain:

1. Analisis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:43) Analisis adalah

penyelidikan suatu peristiwa  untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya

mengenai sebab-sebab perkara.

2. Wacana

Menurut Samsuri dalam (Sobur 2006:10) wacana ialah rekaman

kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi, biasanya terdiri atas

seperangkat kalimat yang mempunyai hubungan pengertian yang satu dengan

yang lain. Komunikasi itu dapat menggunakan bahasa lisan, dan dapat pula

memakai bahasa tulisan.

3. Analisis Wacana

Stubs berpendapat dalam (Badara 2012:18) bahwa analisis wacana

merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang

digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

4. Pemberitaan/Berita

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Wojowasito 1999:39)

pemberitaan adalah perkabaran atau pemberitahuan.

Menurut Riyati Irawan dan Teguh Mainanda (1981:10) berita yaitu

pernyataan yang bersiat umum dan aktual, disiarkan oleh surat kabar dibuat

oleh wartawan untuk kepentingan para pembaca.



5

5. Surat Kabar

Surat kabar adalah kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan

sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran plano. Terbit secara

teratur bisa setiap hari atau seminggu sekali. Surat kabar juga bisa dikatakan

sebagai salah satu kekuatan sosial dan ekonomi yang cukup penting dalam

masyarakat (Muhtadi 1999:88).

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Masalah yang memerlukan jawaban penelitian dapat diidentifikasikan

sebagai berikut:

1. Bagaimana struktur makro wacana pemberitaan Dahlan Iskan Pada surat

kabar Riau Pos edisi Februari – April 2014 ?

2. Bagaimana superstruktur wacana pemberitaan Dahlan Iskan Pada surat

kabar Riau Pos edisi Februari – April 2014 ?

3. Bagaimana struktur mikro wacana pemberitaan Dahlan Iskan Pada surat

kabar Riau Pos edisi Februari – April 2014 ?

4. Batasan Masalah

Melihat ada berbagai macam pemberitaan Dahlan Iskan pada surat

kabar Riau Pos edisi Februari – April 2014, baik dalam bentuk iklan,

pemberitaan terkait Dahlan Iskan, pemberitaan langsung tokoh Dahlan Iskan

dll, maka disini penulis membatasi masalah penelitian hanya sebatas

pemberitaan langsung tokoh Dahlan Iskan. Dalam hal ini apa yang akan dan

sedang dilakukan Dahlan Iskan dalam bahasan pemberitaan. Dan jika
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dikaitkan dengan penganalisisan wacana, penelitian ini menfokuskan pada

dimensi teks pemberitaan, tidak mengaitkan pada dimensi kognisi ataupun

konteks sosial yang juga berkembang pada teori penganalisisan wacana.

5. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis

menerapkan rumusan masalah pada skripsi ini : Bagaimana wacana

pemberitaan Dahlan Iskan Pada surat kabar Riau Pos edisi Februari – April

2014 ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana pemberitaan Dahlan

Iskan pada Surat Kabar Riau Pos edisi Februari – April 2014

2. Manfaat Penelitian

a) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

(S.IKOM) Stara Satu (S1).

b) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah terhadap ilmu pengetahuan tentang

Analisis wacana khususnya wacana pemberitaan Dahlan Iskan pada surat

kabar Riau pos edisi Februari – April 2014.

c) Sebagai bahan informasi bagi para pembaca, khususnya jurusan ilmu

komunikasi mengenai analisis wacana pemberitaan.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

a. Wacana



7

1) Pengertian Wacana

Kata “wacana” banyak digunakan oleh berbagai bidang ilmu

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

komunikasi, sastra dan sebagainya. Namun demikian, secara spesifik

pengertian pengertian, defenisi, dan batasan istilah wacana sangat

beragam. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan lingkup dan disiplin

ilmu yang memakai istilah wacana tersebut. (Badara 2012:16).

Berikut beberapa pengertian wacana dari para ahli yang penulis

kutip dari buku  (Badara 2012:16). Menurut Badudu Wacana: 1)

rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan proposisi yang

satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu kesatuan,

sehingga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat itu;

2) kesatuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas

kalimat atau klausa dengan keherensi dan kohesi yang tinggi yang

berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang

nyata. Menurut Hawtan wacana adalah komunikasi kebahasaan yang

terlibat sebagai sebuah pertukaran diantara pembicara dan pendengar,

sebagai sebuah aktifitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh

tujuan sosialnya. Menurut Roger Fowler wacana adalah komunikasi

lisan atau tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan, nilai dan

kategori yang masuk didalamnya; kepercayaan disini mewakili

pandangan dunia; sebuah organisasi atau representasi dari pengalaman.
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Beberapa defenisi lain yang relative penting berkaitan dengan

wacana ialah defenisi yang dikemukakan oleh Cook, yaitu wacana

adalah suatu penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan

maupun tertulis. Halliday dan Hasan berpendapat wacana merupakan

suatu kesatuan semantik, dan bukan kesatuan gramatikal. Kesatuan

yang bukan lantaran bentuknya (morfem, kata, klausa, atau kalimat)

(Badara 2012:17). Dari beberapa penjelasan tersebut, wacana dalam

penelitian ini lebih terkait dengan pengertian wacana yang

dikemukakan oleh Cook, dimana wacana dipandang sebagai suatu

penggunaan bahasa dalam komunikasi, baik secara lisan maupun

tulisan. Dalam hal penelitian ini penulis meneliti wacana tulis

pemberitaan pada surat kabar.

2) Wacana dan Ideologi

Sebuah teks, kata Aart van Zoest dalam (Sobur 2006:60) tidak

pernah lepas dari ideology dan memiliki kemampuan untuk

memanipulasi pembaca kearah suatu ideology. Eriyanto menempatkan

ideology sebagai konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat

kritis. Hal ini, menurutnya karena teks, percakapan, dan lainnya adalah

bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideology terterntu.

(Eriyanto 2001:13).

Perkembangan teori komunikasi dan budaya yang kritis pada

tahun-tahun terakhir ini telah membawa serta perhatian pada ideology,

kesadaran , dan hegemoni. Lull berpendapat bahwa ideologi adalah
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system ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi; kesadaran

adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang

dimiliki oleh individu-individu atau kelompok-kelompok; dan

hegemoni adalah proses dimana ideologi “dominan” disampaikan,

kesadaran dibentuk, dan kuasa social dijalankan. Konsep-konsep

ideologi, masing mempunyai penekanan dan peran yang unik (Sobur

2006:61).

Sekarang ini, istilah ideologi memang mempunyai dua

pengertian yang bertolak belakang. Secar positif, ideologi dipersepsi

sebagai suatu pandangan dunia (worldview) yang menyatakan nilai-

nilai kelompok social tertentu untuk membela dan memajukan

kepentingan-kepentingan mereka. Sedangkan secara negative,

ideology dilihat sebagai sesuatu kesadaran palsu, yaitu suatu

kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutar balikan

pemahaman orang mengenai realitas social. Begitulah kesimpulan

yang bisa kita peroleh dari Jorge Larrain ketika berbicara mengenai

konsep ideology (Sobur 2006:61).

3) Analisis Wacana

Analisis wacana adalah salah satu dari analisis isi selain

analisis isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Kalau

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

analisis wacana lebih melihat pada “bagaimana” (how) dari pesan atau

teks komunikasi. Lewat analisis wacana kita bukan hanya mengetahui
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isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat

kata, perasa, 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 (Eriyanto,2001:15).

Berkaitan dengan model analisis wacana yang akan penulis

gunakan dalam penelitian ini, yaitu model analisis wacana yang

dikembangkan oleh Teun A.van Dijk. Dalam (Eriyanto,2001:224) pada

model analisis wacana Van Dijk, Van Dijk mengatakan tidak

mengeklusi modelnya semata-mata dengan menganalisis teks semata,

tetapi ia melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan kelompok

kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi atau

pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks

tersebut. Wacana oleh Van Dijk dibentuk oleh tiga dimensi : teks,

kognisi sosial, dan konteks sosial. Adapun fokus kajian penulis pada

penelitian ini yakni hanya sebatas pada dimensi teks.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi wacana yang

digunakan untuk menggambarkan seorang tokoh atau peristiwa

tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk

memarjinalkan suatu kelompok, gagasan atau peristiwa tertentu.

Penelitian ini tidak dikaitkan dengan aspek bagaimana kognisi penulis

dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis,

dan pada aspek bagaimana wacana yang berkembang dimasyarakat,
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proses produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa yang

digambarkan. Hal demikian karena secara garis besar sudah tergambar

bahwa wartawan melihat sosok Dahlan Iskan disini sebagai salah

seorang pemimpin dari media yang dinaunginya (Riau Pos), dan juga

karena penelitian ini menfokuskan pada pencitraan tokoh tidak pada

sisi peristiwa tertentu, dan pencitraan tokoh tersebut akan dilihat dari

berbagai sudut peristiwa dari berbagai wacana berita

a. Pemberitaan

1) Pengertian berita

Istilah “news”, istilah inggris untuk maksud “berita”, berasal

dari “new” (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. dalam

hal ini segala hal yang baru merupakan bahan informasi bagi semua

orang yang memerlukannya. Dengan kata lain semua hal yang baru

merupakan bahan informasi yang dapat disampaikan kepada orang lain

dalam bentuk berita (news) (Suhandang 2010:102).

Berita memilki karakteristik tersendiri yang relatif memenuhi

surat kabar. Oleh sebab itu, para Ahli jurnalistik relatif sukar

memberikan batasan istilah “berita”. Namun demikian, secara singkat

Tebba dalam (Badara 2012:21) menyatakan bahwa berita adalah jalan

cerita tentang suatu peristiwa. Sedangkan batasan yang dikemukakan

oleh Wahyudi dalam (Badara 2012:22) mengenai berrita, ia

menyatakan berita adalah laporan mengenai fakta dan pendapat

penting yang menarik bagi sebagian besar khalayak, dan harus
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dipublikasikan secepatnya kepada khalayak luas. Salah satu sarana

untuk mempublikasikan berita tersebut secara cepat kepada khalyak

luas ialah surat kabar.

2) Sumber berita

Dalam Barus (2010:56) untuk masing-masing jenis atau bidang

pemberitaan selalu mencakup sumber-sumber sebagai berrikut:

a) Sumber Berita Atas Nama Pribadi: Dimana mencakup orang-orang

biasa (ordinary man) yang juga biasa disebut dengan man in the

street.

b) Sumber Berita Pribadi Atas Nama Kelompok Atau Golongan:

Dimana mencakup tokoh masyarakat (opinion leader).

c) Sumber Berita Organisasi/Lembaga/Instansi: Dimana mencakup

partai politik, pejabat pemerintahan atau lembaga publik (pejabat

humas-PR).

3) Unsur Berita

Untuk unsur-unsur berita yang dijelaskan dalam (Barus

2010:31) adalah sebagai berikut:

a) Penting: artinya mempunyai dampak yang luas terhadap public

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

yang besar

c) Kebaruan: memuat peristiwa yang baru saja terjadi

d) Kedekatan: memiliki kedekatan jarak (geografis) ataupun

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

sesuatu benda, tempat atau kejadian.

f) Sentuhan manusiawi: sesuatu yang menyentuh rasa kemanusiaan,

menggugah hati dan minat.

4) Jenis Berita

Adapun macam atau jenis berita yang dijelaskan dalam barus

(2010:39) dapat dibagi berdasarkan tiga hal, yaitu:

a) Berdasarkan Sifat Kejadian

1. Berita yang dapat diduga yaitu peristiwa yang dapat

diperkirakan sebelumnya seperti hari-hari besar.

2. Berita tidak dapat diduga yaitu peristiwa yang tidak dapat

dipekirakan seperti bencana alam

b) Berdasarkan Jarak Geografis

1. Berita Lokal yaitu berita yang terjadi disekitar publikasinya

2. Berita Regional yaitu berita dari satu wilayah atau kawasan

tertentu dari suatu negara dimana surat kabar diterbitkan

3. Berita Nasional yaitu berita yang mencakup kejadian yang

memiliki dampak cukup luas pada suatu negara dimana surat

kabar diterbitkan

4. Berita Internasional yaitu berita-berita yang kejadiannya

meliputi seluruh dunia.



14

c) Berdasarkan Persoalan

1. Politik: berita yang mencakup berita politik atau masalah

kenegaraan.

2. Ekonomi: berita yang mencakup perdagangan, perindustrian,

tenaga kerja dll.

3. Kriminal: berita yang mengandung ancaman seprti

perampokan, pembunuhan dll

4. Kecelakaan: berita yang mencakup bencana alam

5. Seni dan Budaya: seperti berita pergelaran seni dan budaya

6. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: berita tentang perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi

7. Olahraga: berita yang meliputi kegiatan olahraga

8. Jenis berita lainnya seperti hukum dan peradilan, kesehatan,

gaya hidup, perang dll.

Adapun ragam berita Menurut Djuroto (2004: 46-64)

adalah sebagai berikut:

1. Berita Langsung (straight news) yakni berita yang ditulis

secara langsung.

2. Penggalian Berita (investigative news) Selain peristiwa atau

kejadian yang dilakukan oleh manusia, kumpulan dari berbagai

berita bisa juga dijadikan suber berita.

3. Pengungkapan Berita (explanatory news) adalah pengungkapan

berita atau bisa juga disebut sebagai berita yang menjelaskan.
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4. Penjelasan Berita (interpretative news) adalah bentuk berita

yang penyajiannya merupakan gabungan antara fakta dan

interpretasi.

5. Pengembangan Berita (depth news) merupakan kelanjutan tau

hampir sama dengan investigative news.

6. Karangan Khas (feature) Feature sampai sekarang banyak yang

mengartikan berbeda. Sebagian pendapat mengatikan feature

adalah karangan khas. Sebagian lain menyebut feature adalah

penyajian yang berbentuk human interest.

b. Surat Kabar

1. Pengertian Surat Kabar

Surat kabar adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang

mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang

bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya,

dilengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat foto,

klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya. Selain itu, surat

kabar mempunyai ciri-ciri khas, yang dapat ditandai oleh isinya yang

bersifat universal dan aktual, terbuka bagi semua orang dan terbitannya

teratur dalam waaktu tertentu (Arifin 1984:25).

Menurut Effendy (1989:263) surat kabar adalah karya tulis

yang dimuat oleh seseorang untuk ditawarkan dalam suatu forum, atau

yang dibuat oleh para siswa dan mahasiswa sebagai tugas studinya.
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2. Ciri-ciri Surat Kabar

Menurut Batwizch dalam (Soehoet 2003:11) ciri-ciri surat

kabar adalah sebagai berikut:

a) Publisitas, artinya surat kabar diterbitan untuk publik, atau untuk

siapa saja.

b) Priodisitas, artinya surat kabar harian itu terbit pada waktu yang

telah ditentukan sebelumnya, misalnya surat kabar harian sore

terbit sore hari, kecuali hari libur.

c) Aktualitas, artinya isinya aktual, belum pernah dimuat sebelumnya.

d) Universalitas, artinya isinya tida mengenai suatu persoalan saja.

Misalnya tidak hanya mengenai olahraga. Isinya mengenai semua

persoalan yang menjadi perrhatian manusia seperti pendidikan,

politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

e) Kontiniutas, artinya isinya berkesinambungan, umpamanya surat

kabar hari ini memuat berita pengadilan Ketua DPR Akbar

Tanjung. Hendaknya pada terbitan selanjutnya memuat pula berita

persidangan Akbar Tanjung sampai diponis hakim diajukan.

3. Fungsi Surat Kabar

Adapun Fungsi dari surat kabar adalah sebagai berikut:

a) Fungsi perusahaan

b) Fungsi iklan

c) Fungsi redaksi

d) Fungsi mekanis/percetakan
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e) Bagian surkulasi/distribusi yang menguus Sirkulasi

Menurut B.M Diah dalam (Irawan 1981:50) tugas surat kabar

adalah mencerminkan kehidupan sekarang dan melukiskan kehidupan

hari depan, agar segenap rakyat dapat membayangkan hidupnya yang

lebih baik dikemudian hari. Disamping itu juga memberikan tambahan

ilmu pengetahuan kepada para pembacanya dalam segala segi

kehidupan masyarakat termasuk Poleksobud dan Hamkamnas

karenanya maka persidangan berita atau karangan hendaknya diolah

seobyektif mungkin.

2. Konsep Operasional

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori analisis wacana, dalam

hal ini model Analisis Wacana yang dikembangkan oleh Teun A van Dijk.

Berikut penjelasan satu persatu elemen analisis yang juga merupakan konsep

operasional penulis dalam meneliti nantinya. Dalam (Eriyanto 2001:225) Van

Dijk menjelaskan suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan yang

masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya kedalam tiga

tingkatan. Berikut struktur teks beserta elemen analisis pada model analisis

wacana Teun A.van Dijk:
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Tabel 2.1

Tabel Analisis Teks Teun A.van Dijk

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen

Struktur Makro:

Makna global dari suatu teks

yang dapat diamati dari

topik/tema yang diangkat

oleh suatu teks

Tematik:

Tema/topik yang

dikedepankan dalam suatu

berita

Topik

Superstruktur:

Kerangka suatu teks, seperti

bagian pendahuluan, isi dan

penutup

Skematik:

Bagaimana bagian dan

urutan berita diskemaskan

dalam teks berita utuh

Skema

Struktu Mikro:

Makna lokal dari suatu teks

yang dapat diamati dari

pilihan kata, kalimat dan

gaya yang dipakai oleh suatu

teks

Semantik:

Makna yang ingin

ditekankan dalam teks berita.

Misal dengan memberi detil

pada satu sisi atau membuat

eksplisit satu sisi dan

mengurangi detil sisi yang

lain

Latar,

detil,

maksud,

peranggapan,

nominalisasi

Sintaksis:

Bagaiman kalimat (bentuk,

susunan) yang dipilih

Bentuk kalimat,

koherensi,

kata ganti

Stilistik:

Bagaimana pilihan kata yang

dipakai dalam teks berita

Leksikon

Retoris

Bagaimana dan dengan cara

penekanan dilakukan

Grafis, metafora

(Eriyanto 2001:228)
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Berikut uraian satu persatu elemen wacana Van Dijk dan juga

merupakan tolak ukur penulis dalam meneliti nantinya tersebut:

1. Topik

Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu berita. Topik disini

dipahami sebagai mental atau kognisi wartawan, tidak mengherankan jika

semua elemen dalam berita mengacu dan mendukung topik dalam berita.

2. Skema

Bagaimana bagian dan urutan berita diskemaskan dalam teks berita

utuh. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian

mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan

informasi penting.

3. Latar

Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya mengemukakan

latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih menentukan

kearah mana pandangan khalayak hendak dibawa.

4. Detil

Elemen wacana detil berkaitan dengan kontrol informasi yang

ditampilkan seseorang. Detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan

penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu

kepada khalayak.

5. Maksud

Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan

komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya,
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informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersaar, implisit, dan

tersembunyi.

6. Peraanggapan

Elemen wacana peraanggapan merupakan pernyataan yang

digunakan untuk mendukung makna suatu teks dengan memberikan

premis yang dipercaya kebenarannya.

7. Bentuk Kalimat

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan

cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat ini bukan

hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna

yang dibentuk oleh susunan kalimat.

9. Koherensi

a. Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana

seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan

suatu fakta. Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah,

berhubungan, atau malah sebab akibat.

b. 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.

c. Kohernesi pembeda berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua buah peristiwa dapat
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dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan dengan

menggunakan koherensi ini.

10. Kata Ganti

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa

dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan

alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukan dimana posisi

seseorang didalam wacana.

11. Leksikon

Leksikon pada dasarnya menandakan bagaimana sesoerang

melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.

Dengan pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya karena kebetulan,

tetapi juga secara ideologi menunjukan bagaimana pemaknaan seseorang

terhadap fakta atau realitas.

12. Grafis

Elemen grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang

ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh

seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, grafis ini

biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibanding tulisan

lain .

13. Metafora

Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya

menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan,
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metafora yang dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu

berita.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya data

yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri atas angka-

angka (Rakhmat 2000:36) melainkan berupa pesan-pesan verbal (tulisan atau teks

naskah). Data-data dikumpulkan, diseleksi dan dianalisa secara deskriktif. Data

kemudian disajikan, dideskriktifkan dan diinterprestasikan sampai akhirnya

ditarik kesimpulan.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan terbitan surat kabar Harian Pagi

Riau Pos edisi Februari – April 2014 terkait wacana pemberitaan Dahlan

Iskan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Surat Kabar Riau

Pos sedangkan Objek penelitian adalah wacana pemberitaan Dahlan Iskan

pada Surat Kabar Riau Pos edisi Februari – April 2014

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan

untuk menelusuri data historis (Bungin 2007:121). Data yang diproleh dari

surat kabar Riau Pos dimana penulis mengumpulan dokumen/wacana

pemberitaan Dahlan Iskan edisi Februari - April 2014.



23

b. Analisis Wacana

Stubs berpendapat dalam (Badara 2012:18) bahwa analisis wacana

merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang

digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dalam

hal penelitian ini, setelah wacana penulis kumpulkan, wacana tersebut

penulis analisis sehingga membentuk indicator – indicator penelitian yang

akan penulis analisis lagi secara global pada bagian penganalisisan data.

4. Teknik Analisis Data

Sepeti juga pada bagian pengumpulan data, pada penganalisisan data

disini penulis menggunakan metode analisis wacana. Berangkat dari teori

yang penulis gunakan, pada teknik penganalisisan data disini penulis

menggunakan model analisis wacana Teun A.van Dijk dengan menganalisis

tiga struktur wacana, seperti struktur Makro, Superstruktur dan Struktur Mikro

(Bungin 2007:195)

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, guna memudahkan dalam sistematika isi

pembahasan penelitian, penulis mencoba merincikan beberapa hal yang dianggap

penting dalam mengolah dan menyusun skripsi ini. Hal demikian pula untuk

menghindari berbagai kesalahpahaman dan kekurangakuratan dalam memahami

maksud dibalik penyusunan penelitian ini. oleh karena itu penulis meletakan

beberapa hal penting penelitian ini kedalam beberapa bab terpisah yang

kesuluruhannya saling berhubungan erat.
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BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, alasan pemelihan judul, penegasan istilah, permasalahan,

kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan

sitematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan pengungkapan profil lembaga yang akan

dikaji.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Bab ini merupakan penyajian data-data penelitian, Dalam hal ini

menyajikan wacana pemberitaan Dahlan Iskan yang akan penulis

teliti membentuk indikator-indikator analisis berdasarkan konsep

operasionalisasi penulis.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berangkat dari

rumusan masalah yang dibuat. Bagian ini merupakan hasil

penelitian dengan melampirkan data yang akurat analisa yang

rasional.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup bagian ini terdiri atas kesimpulan dan

saran-saran.


