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ABSTRACT

TEXTUAL, PRACTICE DISCOURSE, PRACTICE AND SOCIOCULTURAL
ON NEWS TEXT CRIMINAL THE DAILY NEWSPAPER RADAR LAMPUNG

AND DEVELOPMENT AS MEDIA WRITING TEXT LEARNING
IN SENIOR HIGH SCHOOL

By

Yasinta Mahendra

The problem in this research was how a news text is analyzed used critical discourse
analysis involves three aspects. These aspects include aspects of textual, discourse
practice, and sosiocultural practice. In this study, which will be examined is the text
of crime news in the daily newspaper Radar Lampung and development as a media of
learning in high school writing text.

The method used in this research was descriptive qualitative critical discourse
analysis models Norman Faiclough. Studies in the text include, the first is the
coherent and cohesion forming elements coherent and cohesion that will be analyzed
is the lexicon, repetition, synonyms, antonyms, conjunctions between sentences. The
next second was grammar, grammar forming elements to be studied was the theme
and the modalities. Furthermore, the third was the diction and coupled with
representations, relationships and identity. Furthermore, the practice of discourse
include aspects of income, deployment, and used of text. Sociocultural practices
related to social conditions in the critical discourse analysis was defined as the
relationship further related social conditions and knowledge of the news emerging in
the wider community.

The results of this study are used as an alternative media of learning for students in
terms of writing the text, especially text exposition. Results of the research was a
useful lesson plan as learning scenarios that can be developed in schools as an
alternative media of learning aids, this research is very useful as pep and students
motivation.

Keywords: Crime News Text, Textual, Discourse and Practice Sociocultural
Practice.



ABSTRAK

TEKSTUAL, PRAKTIK WACANA, DAN PRAKTIK SOSIOKULTURAL
PADATEKS BERITA KRIMINAL DALAM SURAT KABAR HARIAN

RADAR LAMPUNG DAN PENGEMBANGANNYA SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN MENULIS TEKS DI SMA

Oleh

Yasinta Mahendra

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu teks berita dianalisis menggunakanan
alisis wacana kritis dengan melibatkan tiga aspek. Aspek tersebut meliputi aspek tekstual
(textual), praktik wacana (discourse practice), dan praktik sosiokultural (sosiocultural practice).
Dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah teks berita kriminal dalam surat kabar harian
Radar Lampung dan pengembangan sebagai media pembelajaran menulis teks di SMA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis
wacana kritis model Norman Faiclough. Kajian dalam teks meliputi pertama adalah koheren dan
kohesi unsur pembentuk koheren dan kohesi yang akan dianalisis adalah leksikon, repetisi,
sinonim, antonim, kata penghubung antarkalimat. Selanjutnya yang kedua adalah tata bahasa,
unsur pembentuk tata bahasa yang akan diteliti adalah tema dan modalitas. Selanjutnya yang
ketiga adalah diksi serta ditambah dengan representasi, relasi serta identitas. Selanjutnya praktik
wacana meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Praktik sosiokultural atau
yang berhubungan dengan kondisi sosial dalam analisis wacana kritis diartikan sebagai
hubungan lebih jauh terkait kondisi sosial dan pengetahuan tentang berita yang sedang
berkembang dalam masyarakat luas.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu alternatif media pembelajaran bagi siswa
dalam hal menulis teks, khususnya teks eksposisi. Hasil penelitian berupa rencana pelaksanaan
pembelajaran berguna sebagai sekenario pembelajaran yang dapat di kembangkan di sekolah
sebagai alternatif media peraga pembelajaran, penelitian ini sangat berguna sebagai penambah
semangat dan motivasi belajar siswa.

Kata kunci :Teks Berita Kriminal, Tekstual, Praktik Wacana dan Praktik Sosiokultural.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yaitu

sebagai alat komunikasi. Kridalaksana (2008: 24) mengemukakan bahwa bahasa

adalah sistem lambang bunyi yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat

untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sementara pendapat lain

datang dari Dalman (2011: 1) yang mengemukakan bahwa bahasa adalah alat

komunikasi yang digunakan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Lebih

jauh Dalman mengatakan bahwa bahasa juga dapat dikatakan sebagai satuan ujaran

yang dihasilkan oleh alat ucap manusia sebagai lambang bunyi yang bersifat arbiter

dan memiliki satuan arti yang lengkap. Lebih jauh Dalman juga mengemukakan

bahwa bahasa merupakan suatu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia yang

fungsinya sebagai alat komunikasi, untuk itu studi tentang bahasa menarik untuk kita

pelajari lebih jauh, karena dengan mempelajari ilmu bahasa manusia dapat

berkomunikasi dan berinteraksi dengan makhluk sosial lainya dengan baik.

Berbicara masalah komunikasi perlu diketahui bahwa ada dua cara untuk

berkomunikasi yaitu dengan cara lisan dan tulisan, kedua cara berkomunikasi ini

menjadi aspek keterampilan berbahasa. Seperti yang kita ketahui ada empat aspek

keterampilan berbahasa yang umumnya kita ketahui yaitu keterampilan menyimak,
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keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Ke empat

aspek keterampilan ini yang wajib diketahui siswa dan menjadi sangat penting

dipelajari di sekolah karena setiap aspek keterampilan berbahasa ini memiliki kaitan

yang sangat erat.

Selanjutnya setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-proses

berfikir yang mendasari bahasa, bahasa yang dihasilkan seseorang dapat

mencerminkan pikiran serta prilakunya. Semakin terampil seseorang berbahasa, maka

semakin cerah dan jelas pula jalan pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh

dan dikuasai seseorang dengan jalan praktik dan memperbanyak latihan, ini berarti

strategi belajar bahasa telah berubah sehingga perlu pemahaman dan penanganan

yang serius dari  guru, disamping perubahan cara pendekatan kepada siswa,  seorang

guru juga harus memperbaharui media ajar yang digunakan dalam proses belajar

mengajar sehingga nantinya siswa lebih tertarik mengikuti proses belajar karena

bantuan dari media yang digunakan oleh guru tadi.

Pembelajaran juga menuntut pengembangan dalam hal media pembelajarannya

sehingga nantinya siswa lebih tertarik lagi untuk belajar mengenai bahasa, dengan

kata lain dalam pendekatan memerlukan metode, kemudian metode di

implementasikan dalam bentuk teknik pengembangan media pembelajaran. Khusus

dalam penelitian ini penulis membatasi pada pengembangan media pembelajaran

menulis teks eksposisi menggunakan SKH Radar Lampung (media massa cetak)

sebagai salah satu media alternatif sumber belajar yang dapat digunakan guru dan

siswa.
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Alasannya adalah karena peran media massa baik cetak maupun elektronik

begitu besar pengaruhnya dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar memberikan

hiburan, namun media massa juga berperan besar dalam memberikan informasi

mengenai permasalahan yang terjadi baik diluar negeri maupun dalam negeri

misalnya permasalahan yang menyangkut ekonomi, sosial, budaya, kriminal, hukum

dan tak ketinggalan berita terkait isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan

masyarakat luas.

Radar Lampung penulis pilih sebagai media yang menjadi subjek kajian

sekaligus sebagai salah satu alternartif kajian pengembangan media pembelajaran

menulis teks, karena SKH Radar Lampung merupakan koran harian yang paling

sering memuat berita mengenai kriminal dan berita kriminal adalah berita yang

penulis anggap paling cocok dijadikan sebagai contoh penulisan teks eksposisi di

sekolah, itu disebabkan karena merujuk pada rumus 5w+1h dalam menulis berita

yaitu What (Apa), When (Kapan), Where (Dimana), Who (Siapa), Why (Mengapa)

dan How (Bagaimana), kelima rumus inilah yang merupakan ciri-ciri teks eksposisi

dan berita kriminal adalah berita yang paling cocok jika dihubungkan dengan

penulisan teks eksposisi. Berdasarkan asumsi itu, maka penulis anggap hal inilah

yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dan dijadikan sebagai salah satu alternatif

pengembangan media pembelajaran menulis teks eksposisi.

Menulis teks eksposisi diajarkan di kelas X dalam kurikulum 2013. Teks ini

menarik untuk diteliti karena contoh teks eksposisi umumnya banyak menggunakan

teks berita, hal itu sesuai dengan apa yang akan diteliti yaitu mengenai berita
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kriminal. Penegasan pembelajaran menulis Teks eksposisi terdapat dalam kompetensi

Dasar (KD), yaitu sebagai berikut:

3.1 memahami struktur dan kaidah teks eksposisi baik melalui lisan

maupun tulisan.

4.1 menginterpretasi makna teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan.

3.2 membandingkan teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan.

4.2 memproduksi teks eksposisi yang koheren sesuai dengan karakteristik teks

yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan.

3.3 menganalisis teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan.

4.3 menyunting teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara

lisan maupun tulisan.

3.4 mengidentifikasi teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan.

4.4 mengabstraksi teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan.

3.5 mengevaluasi teks eksposisi berdasarkan kaidah-kaidah teks baik melalui lisan

maupun tulisan.

4.5 mengonversi teks eksposisi ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur

dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan.

3.6 mengabstraksi teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan.

4.6 mengonversi teks laporan hasil observasi ke dalam bentuk yang lain sesuai

dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan.

Seiring perekembangan kurikulum, maka dalam  proses belajar terdapat

pergeseran pemahaman dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu. Penelitian

ini nantinya mengkaji bagaimana cara menganalisis sebuah teks berita sehingga orang
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yang membaca diharapkan mampu memproduksi teks dengan baik dalam hal ini

kaitannya erat dengan menulis teks eksposisi sesuai dengan kompetensi dasar yang

telah tertulis di atas.

Istilah teks dan wacana mungkin tidak asing lagi, namun selama ini istilah

tersebut hanya sebatas sering didengar saja, kita belum mengenal lebih dekat kedua

istilah ini. Kridalaksana (2008:173) mengatakan bahwa teks adalah satuan bahasa

yang mengandung satu tema dan perkembangannya. Pendapat lain datang dari Keraf

(1985:62). Keraf lebih senang menggunakan istilah alenia untuk menyebut teks,

lebih jauh Keraf mengemukakan bahwa dalam suatu paragraf terkandung suatu

gagasan atau ide yang tertuang dalam kalimat-kalimat yang terbentuk dari kalimat

topik, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sedangkan wacana adalah satuan bahasa

terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau

terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel,

buku, seri ensiklopedia, teks, kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap.

Kridalaksana (2008:259), secara lebih luas lagi mengungkap bahwa wacana

dapat dikatakan suatu penyampaian pikiran secara resmi atau teratur baik secara lisan

maupun tulisan sebagaimana terwujud dalam bentuk pidato, khutbah, disertasi,

laporan penelitian, cerita dan lainnya.  Dari definisi di atas dapat ditarik benang

merah bahwa antara teks dan wacana saling erat berhubungan karena teks adalah

suatu kesatuan pikiran yang lebih luas daripada kalimat sedangkan wacana sendiri

adalah suatu cara penyampaian pikiran itu secara resmi dan teratur baik secara lisan

maupun tulisan. Untuk itulah penulis tertarik meneliti teks dan dianalisis dengam

metode analisis wacana kritis, teks yang akan diteliti khususnya teks berita kriminal
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yang ada pada SKH radar lampung dan menjadikannya salah satu kajian alternatif

pengembangan media pembelajaran untuk menulis teks eksposisi di SMA.

Pada dasarnya sebuah teks berita yang termuat dalam media massa merupakan

kontsruksi dari realitas-realitas suatu rangkaian peristiwa sehingga membentuk

sebuah teks yang bermakna. Hamad (2013: 10) mengungkapkan bahwa seluruh isi

media merupakan realitas yang dikonstruksikan (constructed reality), dalam bentuk

wacana yang bermakna.

Dapat dikatakan bahwa hubungan antara media massa dan berita sangat erat.

Keduanya saling mendukung satu sama lain, teks berita memerlukan wadah untuk

tempat tercurahnya tulisan dari penulis, untuk itu teks selalu membutuhkan media

massa untuk selalu melingkupinya. Lalu  dalam hal ini kaitanya dengan

pengembangan media pembelajaran maka hasil penelitian ini berupa rencana

pelaksanaan pembelajaran diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai objek yang

ditujukan untuk dapat menghasilkan suatu ide pemanfaatan media koran (media

cetak) sebagai salah satu alternatif media sumber belajar yang dapat bermanfaat

khususnya dalam proses pembelajaran menulis teks eksposisi di SMA, dan

pemanfaatan media ini sebagai salah satu alternatif sumber belajar dapat memberikan

stimulus yang baik bagi para pengajar (guru) dan siswa sehingga nantinya dapat

menjadi umpan balik yang baik bagi keduanya dan tujuan belajar yang akan

ditargetkan dapat dicapai secara maksimal inilah yang dikatakan salah satu alternatif

bahan pengembangan media pembelajaran menulis teks eksposisi.

Dalam hal ini dipilihnya jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) karena pada

tingkat ini daya nalar dan pemikiran seseorang telah dewasa dalam hal itu tentunya
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juga termasuk daya kritisi seseorang tentang suatu teks berita yang menarik hati

masyarakat ramai dianggap telah matang, nantinya diharapkan hasil penelitian ini

dapat menjadi salah satu bekal bagi siswa untuk menambah wawasan dalam menulis

teks.

Sejalan dengan penelitian ini maka penulis berkaca pada penelitian terdahulu

sebagai salah satu bahan informasi dasar mengenai penelitian yang akan penulis kaji

nantinnya dan penelitian terdahulu tersebut diharapkan dapat membantu penulis ke

arah pemecahan masalah dan dapat digunakan sebagai bahan landasan serta

dukungan pembanding dari hasil penelitian yang dilakukan. Telaah ini diambil dari

penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang dianggap relevan dengan

penelitian yang akan penulis lakukan nantinya. Adapun beberapa penelitian terdahulu

yang penulis jadikan telaah pustaka dalam penelitian ini sebagai berikut.

Pertama adalah yang disusun oleh Risa Utami mahasiswa jurusan Bahasa dan

Sastra Indonesia Universitas Pendidikan Indonesia yang berjudul “Pemberitaan

Skandal Bank Century (Analisis Wacana Kritis Model A.Teun Van Dijk pada SKH

Pikiran Rakyat. Penelitian ini sebatas menganalisis wacana yang berita politik yang

ada pada SKH Pikiran Rakyat menggunakan analisis kritis model Van Dijk setelah

melakukan analisis saudari Risa Tidak menjelaskan bahwa apakah temuan yang

didapatkan nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau media belajar,atau

alternatif sumber belajar.

Kedua adalah skripsi yang disusun oleh Doni Triwijayanto mahasiswa ilmu

komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

yang berjudul “Konstruksi Media Cetak Terhadap Citra Polisi (Analisis Wacana
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Kritis Pemberitaan Briptu Norman Kamaru  Pada Surat Kabar Harian Radar Yogya

dan Kedaulatan Rakyat Periode April 2011)”. Dari hasil penelitiannya Saudara Doni

membandingkan SKH Radar Yogya dan SKH Kedaulatan Rakyat tentang

pemberitaan yang masing-masing dibuat mengenai Briptu Norman Kamaru dan

belum berencana menggunakan hasil penelitiannya sebagai pengembangan bahan ajar

atau media pembelajaran.

Ketiga Tesis yang ditulis oleh Wakhid Nugroho mahasiswa Program Studi

Linguistik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta yang berjudul “Analisis

Wacana Presidential Lecture” (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan lima kandidat

presiden yang dimuat dalam SKH Radar Tarakan Periode Juni-November 2008).

Dari penelitian yang dilakukan ternyata Saudara Wakhid Nugroho serupa dengan

kedua peneliti sebelumnya yaitu sebatas mengkaji mengenai berita politik mengenai

kandidat presiden menggunakan Analisis Wacana Kritis Model A.Teun Van Dijk,

peneliti sebelumnya hanya sebatas menganalisis wacana yang terdapat dalam SKH

Radar Tarakan namun tidak menjadikan temuannya sebagai rancangan bahan

pengembangan belajar apa pun di sekolah maupun perguruan tinggi.

Kelima Jurnal ilmiah karya Fris Diana dengan Judul “Ideologi Tersembunyi

dalam Wacana Berita Kasus Pornografi di Media Massa”. Penelitian ini sebatas

menganalisis berita mengenai Aril dan Luna Maya yang dimuat dalam media massa

apakah dalam pembuatan berita ada idiologi tertentu yang digunakan oleh media

massa dalam memproduksi berita menggunakan analisis kritis model Van Dijk

setelah melakukan analisis saudari Diana Tidak menjelaskan bahwa apakah temuan
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yang didapatkan nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau media belajar,

atau alternatif sumber belajar.

Terakhir, jurnal ilmiah karya Suryanto, Sos., M.Si dengan judul

“Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media

Cetak” (Studi Analisis Wacana Kritis terhadap berita-berita Otonomi Daerah)”.

Fokus di dalam penelitian ini mengenai belum optimalnya pelaksanaan otonomi

daerah dan bagaimana sudut pandang media cetak Kompas (Jakarta), Riau pos dan

Riau Mandiri dalam menulis berita, tidak dijelaskan apakah temuan ini akan

dijadikan sebagai media sumber belajar atau akan dikembangkan sebagai bahan ajar.

Dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu penulis belum

menemukan tesis yang nantinya hasil dari penelitian itu akan dimanfaatkan atau

dikembangkan sebagai media pembelajaran, bahan ajar atau media alternatif sumber

belajar khususnya untuk menulis teks, peneliti terdahulu hanya sebatas menganalisis

wacana yang ada pada media massa namun tidak menghubungkannya dengan

pengembangan sumber belajar dan yang diteliti rata-rata adalah wacana bukan teks

berta.

Melihat kerumpangan itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

serupa namun selanjutnya akan penulis jadikan sebagai salah satu alternatif

pengembangan media pembelajaran menulis teks eksposisi. Penulis hanya

menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian alternatif pengembangan

media pembelajaran, khususnya untuk belajar menulis teks eksposisi di SMA, untuk

itu nantinya bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa penulis
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harapkan dapat dikembangkan sebagai bahan ajar sehingga nantinya penelitian ini

bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dalam belajar menulis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam

penelitian ini, sebagai berikut :

1 bagaimanakah teks berita kriminal dalam SKH Radar Lampung periode

Januari-September 2015?

2 bagaimanakah praktik wacana, teks berita bertema kriminal dalam SKH

Radar Lampung periode Januari-September 2015?

3 bagaimanakah praktik sosiokultural teks berita kriminal dalam SKH Radar

Lampung periode Januari-September 2015?

4 bagaimanakah pengembangannya sebagai media pembelajaran menulis teks

eksposisi di SMA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan peelitian ini adalah sebagai

berikut :

1 untuk mengetahui tekstual meliputi koheren dan kohesi, tata bahasa dan diksi

pada teks berita kriminal dalam SKH Radar Lampung periode Januari-

September 2015 dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman

Fairclough.

2 untuk mengetahui praktik wacana yaitu bagaimana peran pembuat berita

dalam proses memproduksi teks berita kriminal dalam SKH Radar Lampung

periode Januari-September 2015 dengan cara wawancara langsung.
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3 untuk mengetahui praktik sosiokultural dalam teks berita kriminal dalam SKH

Radar Lampung periode Januari-September 2015 dengan menggunakan

analisis wacana kritis Norman Fairclough.

4 untuk dijadikan sebagai pengembangan media pembelajaran menulis teks,

kususnya untuk pembelajaran menulis teks eksposisi siswa SMA.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sebagai

berikut:

a. sumber referensi ilmu pengetahuan tentang menulis teks eksposisi.

b. sumber referensi ilmu pengetahuan bagi siswa dalam menulis teks

eksposisi.

c. sebagai tambahan informasi baru bagi masyarakat, siswa, dan guru dalam

memahami karakteristik penulisan teks.

d. Sebagai salah satu alternatif media pembelajaran bagi guru dalam menulis

teks eksposisi.

2. Manfaat Praktis

a. untuk masyarakat, agar mengetahui bagaimana sebuah teks berita

diproduksi sehingga diharapkan dapat lebih kritis dan selektif dalam

memahami teks berita yang disajikan oleh pembuat teks.

b. untuk guru sebagai sumber media belajar untuk menambah wawasan

pengembangan belajar menulis teks eksposisi.
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c. penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran

membaca cepat, membaca pemahaman menulis teks editorial dan laporan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah teks (1) texualt, (2) praktik wacana

(discourse practice), dan (3) praktik sosiokultural (sosiocultural practice) teks berita

kriminal yang termuat dalam SKH Radar Lampung periode Januari-September 2015.

Dalam tekstual yang akan dikaji meliputi (1) Koheren dan Kohesi yang meliputi

leksikon, repetisi, sinonim, antonim, dan kata hubung antar kalimat. (2) Tata bahasa

yang terdiri atas tema dan modalitas. (3) diksi. Sementara dalam praktik wacana yang

akan dikaji berkaitan dengan proses pembuatan teks berita tersebut dan yang terakhir

adalah praktik sosiokultural elemen yang akan dikaji adalah (1) situasional, (2)

insituasional dan (3) sosial. Kemudian hasil penelitian ini selanjutnya nanti akan

digunakan sebagai salah satu kajian alternatif pengembangan media pembelajaran

dalam menulis teks eksposisi di SMA. Alternatif yang di maksud adalah ketika media

lainnya tidak memungkikan digunakan, maka media cetak koran inilah yang

digunakan, misalnya dalam satu sekolah tidak memiliki media belajar visual,

audiovisual, maupun elektronik, maka koran sangat tepat digunakan sebagai salah

satu alternatif media pembelajaran.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Wacana

Hal-hal terkait wacana yang akan dijabarkan adalah pengertian wacana

secara terperinci.

2.1.1 Pengertian Wacana

Istilah wacana berasal dari sansekerta yang berarti ucapan atau tuturan.

Menurut Eriyanto (2009:42), wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan

sehingga membentuk makna yang serasi di antara kalimat-kalimat itu. Sementar

Kridalaksana mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap, dalam

hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana

ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri

ensiklopedia, teks, kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap

Kridalaksana (2008:259). Dengan kata lain bahwa wacana adalah proses

pengembangan dari komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang berkaitan

dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan yang

luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata,

tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain, eksistensinya ditentukan oleh orang-orang

yang menggunakannya, misalnya konteks peristiwa yang berkenaan dengan teks

berita itu sendiri, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi teks berita

tersebut, dan lain-lain. Keseluruhan isi teks berita tersebut dapat berupa nilai-nilai,
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ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan penulisnya, dan lain-lain.

Wacana merupakan media komunikasi verbal yang dapat diasumsikan

dengan adanya penyapa (pembicara dan penulis) dan pesapa (penyimak dan

pembaca) Syamsudin (1992:5). Lebih jauh Syamsudin mengungkapkan ciri dan

sifat dari sebuah wacana, yaitu sebagai berikut:

1. wacana dapat berupa rangkaian kalimat ujar secara lisan dan tulis atau

rangkaian tindak tutur

2. wacana mengungkap suatu hal (subjek)

3. penyajian teratur, sistematis, koheren, lengkap dengan semua situasi

pendukungnya

4. memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaian itu

5. dibentuk oleh unsur segmental dan nonsegmental

Wacana juga memerlukan unsur komunikasi sebagai pendukung di

antaranya bisa berupa sumber (pembicara dan penulis) dan penerima (pendengar

dan pembaca). Semua unsur komunikasi itu berhubungan dengan fungsi bahasa

Mulyana (2008:15). Lebih jauh Mulyana mengungkapkan bahwa fungsi bahasa

itu sendiri meliputi Pertama fungsi ekspresif yang menghasilkan jenis wacana

berdasarkan pemaparan secara ekspositoris. Kedua fungsi fatik pembuka

konversasi yang menghasilkan dialog pembuka. Ketiga fungsi estetik, yang

menyangkut unsur pesan sebagai unsur komunikasi, dan Keempat fungsi direktif

yang berhubungan dengan pembaca atau pendengar sebagai penerima isi wacana

secara langsung dari sumber. Wacana terbagi dua yaitu wacana lisan dan wacana

tulisan. Wacana lisan adalah wacana yang dihasilkan secara lisan atau

diungkapkan melalui ragam lisan. Secara operasional, wujud wacana lisan dapat
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dilihat melalui dua bentuk, yaitu, Pertama percakapan atau dialog lengkap dari

awal sampai akhir, dan kedua penggalan ikatan percakapan dalam rangkaian

percakapan yang lengkap yang menggambarkan situasi, maksud, dan penggunaan

bahasa. Sedangkan wacana tulisan adalah wacana yang diproduksi dalam kegiatan

menulis atau diungkapkan melalui bentuk ragam tulisan. Seperti yang telah

diungkapkan para ahli sebelumnya bahwa wacana memiliki unsur kohesi dan

koherensi didalamnya. Oleh karena itu, wujud wacana tulis akan berkaitan dengan

keberadaan kohesi dan koherensi sebagai unsur pembentuk wacana Mulyana

(2008: 11).

2.1.2 Jenis-Jenis Wacana

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai analisis wacana maka hendaknya

terlebih dahulu kita mengetahui apa saja jenis wacana.

2.1.2.1 Teks Pemberitaan

Teks pemberitaan, adalah suatu gambaran mengenai teks pemberitaan

seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu berdasarkan paparan

mengenai wacana di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa teks

pemberitaan dapat dikatakan sebagai suatu studi tentang teks yang terdapat dalam

suatu pemberitaan. Pemberitaan yang di maksud di sini adalah semua tulisan

mengenai suatu hal yang termuat dalam media massa baik media cetak maupun

media elektronik. Dalam penelitian ini lebih khusus yang akan diambil adalah

pemberitaan dari media massa cetak yaitu teks berita kriminal dalam SKH Radar

Lampung yang dianggap mendukung penelitian ini.
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2.1.2.2 Analisis Wacana Kritis (AWK)

Critical Discourse Analysis (CDA) atau yang lebih dikenal dengan

Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah sebuah upaya atau proses penguraian untuk

memberi penjelasan dari sebuah teks yang menjadi realitas sosial yang akan atau

sedang dikaji oleh seseorang maupun kelompok tentunya dengan tujuan tertentu

hingga nantinya diperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah teks

wacana berita harus disadari akan adanya kepentingan-kepentingan dari individu

atau kelompok.

Teun A. Van Dijk mengemukakan bahwa  Analisis Wacana Kritis

digunakan untuk menganalisis wacana-wacana kritis, di antaranya politik, ras,

gender, kelas sosial, hegemoni, dan lain-lain”. Sementara Sobur (2009:35)

mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti dan

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

misalnya pemakaian bahasa dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Fairclough Analisis Wacana  Kritis   (AWK)   merupakan

pendekatan  yang berusaha  melakukan  penyelidikan  secara  sistematis  terhadap

hubungan-hubungan kausalitas dan penentuan yang sering sama antara (a) Teks

yang berkaitan dengan peristiwa dan teks, (b) praktik wacana yang berkaitan

dengan alasan produksi wacana dan (c) praktik sosiokultural yaitu yang berkaitan

dengan peristiwa sosial yang terjadi dalam msyarakat lebih luas. Selanjutnya

Kartomiharjo (1999:21) mengungkap bahwa Analisis Wacana Kritis (AWK)

merupakan cabang ilmu bahasa yang dikembangkan untuk menganalisis suatu

unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Analisis wacana lazim digunakan

untuk menemukan makna wacana yang persis sama atau paling tidak berkaitan
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dengan makna yang di maksud oleh pembicara dalam wacana lisan, atau oleh

penulis dalam wacana tulis.

Analisis Wacana Kritis (AWK) sudah ditegaskan yaitu sebagai kelompok

gagasan atau cara berfikir yang dapat dikenali dalam teks dan komunikasi verbal,

dan dapat juga ditemukan dalam struktur sosial yang lebih luas. Analisis Wacana

Kritis (AWK) menyediakan wawasan kedalam bentuk pengetahuan dalam

konteks yang lebih spesifik lagi. Berbicara masalah Analisis Wacana Kritis

(AWK) tentu kaitanya erat dengan Analisis Wacana Kritis Media, karena analisis

kritis media merupakan bentuk kesimpulan dari sudut pandang yang nantinya

akan penulis kemukakan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mengenai wacana

teks berita kriminal pada media massa dalam hal ini khusus teks berita kriminal

dalam SKH Radar Lampung Periode Januari- September 2015 dan

pengembangannya sebagai salah satu alternatif media sumber belajar menulis teks

eksposisi di SMA.

2.1.3 Jenis Wacana Berdasarkan Media Penyampaianya

Istilah wacana berasal dari kata sansekerta yang berarti ucapan atau

tuturan. Kata wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut seperti halnya

demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Pembahasan wacana

berkaitan erat dengan pembahasan ketrampilan berbahasa terutama keterampilan

berbahasa yang bersifat produktif, yaitu berbicara dan menulis. Baik wacana

maupun berbahasa, sama-sama menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi.

Djajasudarma (2010:1) mengatakan bahwa para ahli berpendapat wacana

merupakan klaster kalimat yang memiliki satu kesatuan informasi yang
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komunikatif. Edmonson dalam Djajasadarma (2010:2) wacana adalah satu

peristiwa yang terstruktur diwujudkan di dalam perilaku linguistik yang lainnya.

Selain jenis wacana yang tertulis di atas ada juga jenis wacana berdasarkan

penyampaiannya untuk mengetahui apa saja jenis wacana berdasarkan

penyampaiannya berikut penjelasanya.

2.1.3.1 Wacana Lisan

Wacana lisan adalah wacana yang lazimnya digunakan manusia sebagai

alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sumarlan (2010: 16)

wacana lisan (spoken discourse) adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa

lisan atau media lisan. Menurut Tarigan jauh sebelum manusia mengenal huruf,

wacana lisan telah digunakan oleh manusia. Manusia menggunakan bahasa lisan

dalam hidupnya sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa lisan menjadi bahasa

yang utama dalam hidup manusia karena lebih dahulu dikenal dan digunakan oleh

manusia dibandingkan dengan wacana tulis, karena itu tidaklah mengherankan

jika sebagian besar manusia masih menggunakan wacana lisan sebagai alat

komunikasi. Badudu (1985: 6) menjelaskan pula perbedaan bahasa lisan dan

tulisan. Menurutnya, bahasa lisan lebih bebas bentuknya daripada bahasa tulisan

karena faktor situasi yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh

penutur, sedangkan dalam bahasa tulisan, situasi harus dinyatakan dengan

kalimat-kalimat. Adapun ciri dari wacana lisan, yaitu sebagai berikut :

a. memerlukan orang kedua/teman bicara.

b. bergantung pada situasi, kondisi, ruang & waktu.

c. tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta

bahasa tubuh.
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d. berlangsung cepat.

e. sering dapat berlangsung tanpa alat bantu.

f. kesalahan dapat langsung dikoreksi.

g. dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi.

Selain memiliki ciri-ciri khusus, wacana lisan juga memiliki kelemahan

dalam penggunanya diantaranya sebagai berikut :

a. wacana lisan tidak memiliki bukti otentik. Meskipun hal ini relatif, namun

kabar yang dinyatakan lewat lisan mayoritasnya tak disertai dengan bukti-

bukti otentik yang menguatkan kebenaran yang tersampaikan. Penguatan

dan pemantapan untuk meyakinkan biasanya hanya mengandalkan kalimat-

kalimat penguat yang juga dihasilkan secara lisan contohnya intonasi nada

suara yang meninggi, atau bahasa tubuh yang digunakan.

b. dasar hukumnya lemah, terlebih jika yang berbicara adalah orang yang

kurang dipercaya, atau bukan pakar/ahli tema pembicaraan, atau gagal

menyampaikan disebabkan ketidak mantapan nada bicara, salah pemilihan

kata atau kalimat, bahasa tubuh yang tidak meyakinkan atau lainnya. Bahasa

lisan juga biasanya lebih instan dan seringkali tidak didasari pemikiran atau

pemilihan yang lebih matang dibanding bahasa tulisan.

c. sulit disajikan secara matang dan apik. Karena bertaburnya selipan-selipan

kata yang mengotori kalimat dalam berbicara, seperti 'eeeh', atau 'anu', atau

'apa', atau 'hmm' dan semacamnya.

d. mudah dimanipulasi, karena bisa saja seseorang berbicara A siang ini, lalu

sorenya karena keadaan/ kepentingan tertentu atau memang kegoyahan

pemilik lisan lalu brubah berbicara Z yang bertentangan dengan perkataan
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yang ia katakan sebelumnya. Sementara, pendengar meskipun telah

mendengarnya di siang hari, tidak bisa membuktikan manipulasi atau

halusnya perubahan tersebut dengan bukti otentik, kecuali jika pembicaraan

itu direkam.

2.1.3.2 Wacana Tulis

Selain wacana lisan kita juga mengenal wacana tulis atau yang sering

disebut ragam bahasa tulisan. Wacana tulis mulai dikenal setelah ditemukan

huruf. Huruf sendiri dibuat sebagai pengganti peran bunyi bahasa sehingga

biasanya orang mengatakan bahwa huruf adalah lambang bunyi. Huruf - huruf itu

yang kemudian dipelajari manusia dan digunakan untuk menyampaikan informasi

kepada orang lain yang tinggal berjauhan melalui tulisan. Wacana tulis adalah

wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau media tulis Sumarlam

(2010: 16). Lebih jauh Sumarlam mengungkapkan bahwa ragam wacana tulis

memiliki ciri diantaranya.

a) Santun.

b) Bahasa yang digunakan biasanya lebih efektif.

c) Bahasa disampaikan sebagai upaya komunikasi satu pihak.

d) Ejaan digunakan sesuai dengan pedoman.

e) Penggunaan kosa kata pada dasarnya sudah dibakukan.

Sama halnya dengan wacana lisan Sumarlam mengungkap bahwa wacana

tulisan juga memiliki kelemahan atau kekurangan dalam penggunaanya

diantaranya.

a) Dalam wacana tulis komunikasi berlangsung lambat, karena penulis

tentunya membutuhkan waktu untuk berfikir, menimbang untuk memilih
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kata yang tepat atau lebih baik, menulisnya atau kadang menghapus dan

menulis ulang.

b) Dalam wacana tulis dalam prosesnya selalu menggunakan alat bantu.

Tangan yang biasanya digunakan menjadi alat bantu dalam menulis dan

tinta sebagai penghasil tulisan. Mengetik pun adalah sebuah perbuatan

menulis dengan alat bantu yakni menggunakan bantuan keyboard dan

semacamnya untuk menghasilkan sebuah wacana tulisan.

c) Kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki. Tidak langsung diperbaiki

melainkan harus melakukan gerakan penghapusan, seperti menghapus

dengan penghapus, atau menekan tombol tertentu. Berbeda dengan bicara,

yang seketika langsung dapat diralat dan diperbaiki.

d) Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau ekspresi wajah. Mungkin

untuk saat ini, bisa dibantu dengan emoticon, namun bagaimanapun,

emoticon bisa juga digunakan untuk memalsukan yang sebenarnya benar

atau yang sebenarnya memang tidak benar

2.1.4 Analisis Wacana Model Norman Fairclough

Berbicara masalah Analisis Wacana Kritis (AWK) tentu tidak dapat kita

lepaskan dari sosok Norman Fairclough. Fairclough dikenal dengan

pemikirannya tentang analisis wacana kritis. Konsep yang dibentuk adalah

dengan menitik beratkan pada tiga level. Pertama, setiap teks secara bersamaan

memiliki fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Kedua,  praktik wacana

meliputi cara-cara para pekerja media (wartawan) memproduksi teks atau wacana.

Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi yang memproduksi

berita; sifat jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya; pola
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kerja media sebagai institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, hingga

nantinya menjadi sebuah kesatuan berita yang utuh di dalam media. Ketiga,

praktik sosiokultural yang berkitan dengan tingkat situasional, berkaitan dengan

produksi dan konteks situasinya.

` w

Kerangka Analisis Wacana Tiga Dimensi Fairclough
Sumber: Fairclough ( 2000:313)

2.1.5 Teks

Sebelum membahas mengenai membahas mengenai tiga dimensi yang

dikemukakan oleh Fairclough, terlebih dahulu akan dijabarkan hal-hal mengenai

teks berikut pemaparan tentang teks.

2.1.5.1 Pengertian Teks

Kridalaksana (2008:238) dalam Kamus Linguistiknya menyatakan bahwa

teks adalah (1) satuan bahasa terlengkap yang bersifat abstrak, (2) deretan

kalimat, kata, dan sebagainya yang membentuk ujaran, (3) ujaran yang dihasilkan

dalam interaksi manusia. Berdasarkan tiga pengertian tersebut, dapat

disimpulkan bahwa pengertian teks adalah satuan bahasa yang berupa bahasa

tulis maupun berupa bahasa lisan yang dihasilkan dari interaksi atau komunikasi

manusia.

Proses Penafsiran

Proses Penghasilan

Teks

Pendeskripsian/Mikro
(analisis teks)
[APA]

Interpretasi/Meso
(analisis produksi)
[BAGAIMANA]

Penafsiran/Makro
(analisis sosial)
[KENAPA]
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Sementara Luxemburg (2002: 86) mendefinisikan teks sebagai ungkapan

bahasa yang menurut isi, sintaksis, pragmatik merupakan suatu kesatuan. Lebih

jauh Luxemburg juga mengemukakan bahwa Isi dalam teks sangat berkaitan

dengan semantik. Semantik merupakan salah satu kajian dalam bahasa yang

berkaitan dengan makna. Isi dalam teks tidak ubahnya adalah makna-makna yang

disampaikan pengarang. Pengungkapan makna ini dapat dilakukan secara terang-

terangan, lugas, jelas maupun dengan tersembunyi melalui simbol-simbol.

Teks merupakan produk, dalam arti bahwa teks itu merupakan keluaran

(output) ; sesuatu yang dapat direkam atau dipelajari (berwujud). Teks juga

merupakan proses, dalam arti merupakan proses pemilihan makna yang terus-

menerus, maksudnya ketika kita menerima atau memberi informasi dalam bentuk

teks (lisan atau tulis) maka tentunya di dalam otak kita terjadi proses pemahaman

(pemilihan makna) terhadap informasi tersebut, jangan sampai terjadi

kesalahpahaman. Adapun kriteria teks sebagai berikut.

1. Kriteria yang bersifat internal

a) Kohesi: kesatuan makna

b) Koherensi: kepaduan kalimat (keterkaitan antarkalimat)

2. Kriteria yang bersifat eksternal

a) Intertekstualitas artinya setiap teks saling berkaitan secara sinkronis

atau diakronis

b) Intensionalitas mengenai cara-cara atau usaha-usaha untuk

menyampaikan maksud atau pesan pembicaraan melalui sikap bicara,

intonasi, dan ekspresi wajah. Intensionalitas berkaitan dengan

akseptabilitas (penerimaan informasi).



24

c) Informativitas: kuantitas dan kualitas informasi

d) Situasionalitas: situasi tuturan

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa teks adalah

suatu kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk, baik lisan maupun tulisan

yang disampaikan oleh seorang pengirim kepada penerima untuk menyampaikan

pesan tertentu. Teks tidak hanya berbentuk deratan kalimat-kalimat secara tulis,

namun juga dapat berupa ujaran-ujaran atau dalam bentuk lisan, bahkan ada juga

teks itu terdapat di balik teks. Terkait dengan konsep teks dalam kajian wacana

berbagai macam pandangan yang dikemukakan oleh ahli. Ada ahli sering kali

menggunakan istilah wacana dan teks secara bersamaan. Ada juga, yang

beranggapan istilah wacana dan teks ini sama dan ada juga yang menganggap

kedua istilah tersebut berbeda.

Berdasarkan adanya pandangan yang menganggap antara wacana

dan teks merupakan dua hal yang sama dan ada juga yang menganggap berbeda,

hal itu disebabkan oleh adanya sudut pandang yang berbeda. Situasi ini sangat

bergantung dengan realisasi penggunaan bahasa. Ada ahli yang melihat dari unsur

linguistik dan ada juga yang melihatnya dari unsur non-linguistik seperti konteks

dan ada pula yang memandang dari aspek strukturnya. Sebuah wacana, misalnya

suatu percakapan jika dikaji prosesnya, maka wacana merupakan proses

komunikasi antara pembicara dengan mitra tutur yang menghasilkan interpretasi.

Tetapi, jika dipandang dari segi produk maka wacana itu dapat berupa teks

sebagai produk bahasa yang menghasilkan makna, sehingga wacana itu dibedakan

dengan teks.
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jika sebuah wacana misalnya percakapan dapat dipandang sebagai teks

jika dilihat dalam hubungan kebahasaan antar tuturan. Selain itu, juga

berpedoman bahwa secara hierarki gramatikal wacana merupakan satuan bahasa

tertinggi yang lebih tinggi dari kalimat atau klausa. Jika mengacu dari pandangan

ini wacana dapat disejajarkan dengan teks. Teks merupakan data dalam analisis

wacana, baik teks yang lisan maupun tulis. Teks dalam hal ini mengacu pada

bentuk transkripsi rangkaian suatu kaliamat atau ujaran yang kemudian diubah ke

dalam bentuk tulisan.

2.1.5.2 Pengertian Teks Berita

Teks berita adalah laporan mengenai fakta atau ide yang terbaru yang

dapat menarik perhatian pembaca karena suatu yang luar biasa, penting,

mencakup sisi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan Assegaf

(2005: 65). Menurut Soehut Huta (2010: 87) dalam bukunya dasar- dasar

jurnalistik mengemukakan bahwa berita adalah keterangan mengenai peristiwa

atau isi pernyataan manusia mengenai suatu peristiwa atau pernyataan seseorang

yang menurutnya perlu diketahui untuk mewujudkan filsafat hidupnya.

Melalui teks berita kita bisa memeroleh wawasan dan pengetahuan yang

lebih luas sehingga terampil berpikir kritis dan kreatif serta bertindak efektif

dalam menyelesaikan permasalahan. Beberapa teks berita dapat diambil

hikmahnya dan digunakan sebagai motivasi dalam meraih cita-cita dan mencipta

citra pribadi.

2.1.5.3 Struktur Teks Berita

Struktur teks berita merupakan gambaran atau cara bagaimana teks

tersebut disusun. Teks berita umumnya disusun dengan struktur teks yaitu
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peristiwa dan diikuti oleh latar belakang peristiwa, serta sumber berita itu sendiri.

Kemudian struktur inti ini dilengkapi dengan struktur lainnya sebagai penunjang

dalam membentuk suatu kesatuan teks berita yang utuh. Berikut pemaparannya.

a) Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Judul

harus dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca tertarik untuk

membaca berita tersebut. Hal ini karena sebelum membaca pada isi berita,

pembaca akan melihat judul berita terlebih dahulu.

b) Headline atau anak judul hal ini berguna dalam hal menolong pembaca

agar dengan mudah mengetahui peristiwa yang akan diberitakan, atau

dengan kata lain menonjolkan suatu berita dengan dukungan teknik

grafika

c) Teras atau lead berita adalah bagian yang sangat penting dari berita.

karena di dalam teras berita terangkum intisari dari keseluruhan isi berita.

Setiap lead juga ditulis untuk menarik pembaca melihat lebih lanjut isi

berita.

d) Bagian ini merupakan pemaparan dari teks berita. Tubuh berita merupakan

kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang

keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan.

2.1.6 Praktik Teks (Tekstual)

Dimensi pertama yang merupakan dimensi mikro dalam kerangka analisis

wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis teks. Analisis dimensi teks

meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis linguistik, analisis kosa kata dan

semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara

(fonologi) dan sistem tulisan. Fairclough menadai pada semua itu sebagai
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‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan

yang diperluas Fairclough (2010:311).

Pada level analisis tekstual, dalam penelitian ini akan menganalisis teks

berita kriminal melalui analisis bahasa secara kritis dengan melihat kohesi dan

koherensi, tata bahasa, pemilihan kata (diksi), representasi, relasi dan identitas

berikut penulis gambarkan dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Unsur Analisis Tekstual

No. Unsur Hal yang diamati

1.
Kohesi dan

koherensi

Hal yang dilihat dalam teks berita adalah

penggunaan

a. leksikon

b. repetisi

c. sinonim

d. antonim dan

e. kata penghubung antar kalimat

2. Tata Bahasa Hal yang dilihat dalam teks berita adalah Tema dan

Modalitas

3. Pemilihan

Kata (Diksi)

yang dilihat adalah apakah pemilihan kata dalam

teks berita sudah tepat, apakah kata yang digunakan

dalam kalimat menyudutkan pihak-pihak tertentu

atau bersifat netral, murni hanya mengagkat masalah

yang sedang terjadi.

1. Kohesi dan Koherensi

Kohesi dan Koherensi merupakan kepaduan padanan makna. Kepadu

padanan makna itu tersusun melalui jalinan yang terbentuk lewat kata, antarkata,

kalimat antarkalimat dan teks antarteks. Kohesi dan koherensi menjadi salah satu

elemen yang dianalisis dalam teks karena berkaitan erat dengan bagaimana suatu
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teks di hubungkan dan dipisahkan. Penghubungan antara dua elemen yang

berbeda mungkin saja dilakukan guna memenuhi maksud-maksud tertentu. Untuk

memenuhi unsur Kohesi dan Koherensi maka hal yang dapat dilihat yaitu,

leksikon, repetisi, sinonim, antonim dan kata penghubung antar kalimat.

a. Leksikon

Leksikon dalam hal ini bagaimana pembuat teks berita memilih kata dari

berbagai kemungkinan jenis kata yang dapat digunakan, misalnya kata yang

menunjukan seseorang tidak bernyawa lagi dapat diganti dengan kata lain seperti

tewas, terbujur kaku, meregang nyawa dan sebainya. Pemakaian kata ini dapat

secara tidak langsung menggambarkan ideologi pembuat teks berita.

Komplotan itu berjumlah empat orang mereka membawa dua yunit sepeda

motor

Gerombolan itu berjumlah empat orang mereka membawa dua yunit sepeda

motor

Kawanan itu berjumlah empat orang mereka membawa dua yunit sepeda

motor

b. Repetisi

Repetisi atau pengulangan kata yang terjadi dalam teks merupakan

penegasan pembuat teks berita terhadap teks yang dibuatnya, tujuanya agar

dapat meyakinkan pembaca terhadap berita yang ditulis atau peristiwa yang

terjadi.

Disinggung tentang motif penembakan, Edward belum bisa memastikan.

Namun Edward menyatakan jika Bharada Jefri adalah seorang polisi yang

berani. Edward menambahkan dalam rekaman CCTV komplotan itu

berjumlah empat orang mereka membawa dua yunit sepeda motor.
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Selain contoh di atas Keraf (1985:127) membedakan repetisi menjadi

delapan macam yaitu;

1. Repetisi Epizeuksis

Repetisi epizeuksis adalah pengulangan satuan lingual yang

dipentingkan beberapa kali secara berturut-turut.

2. Repetisi Tautotes

Repetisi tautotes adalah pengulangan satuan lingual beberapa kali dalam

sebuah konstruksi.

3. Repetisi Anafora

Repetisi anafora adalah pengulangan satuan lingual beberapa kata atau

frasa pertama pada setiap baris atau kalimat berikutnya. Pengulangan

seperti ini biasanya terdapat pada puisi, sedangkan pada prosa

pengulangannya setiap kalimat.

4. Repetisi Epistrofa

Repetisi epistrofa adalah pengulangan satuan lingual kata/frasa pada akhir

baris ( dalam puisi) atau akhir kalimat (dalam prosa) secara berturut-turut.

5. Repetisi Simploke

Repetisi Simploke adalah pengulangan satuan lingual pada awal dan akhir

beberapa baris/kalimat berturut-turut.

6. Repetisi Mesodiplosis

Repetisi Mesodiplosis adalah pengulangan satuan lingual di tengah-

tengah baris atau kalimat secara berturut-turut.
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7. Repetisi Epanalepsis

Repetisi Epanalepsis adalah pengulangan satuan lingual, yang kata/frasa

terakhir dari baris/kalimat itu merupakan pengulangan kata/frasa pertama.

8. Repetisi Anadiplosis

Repetisi Anadiplosis adalah pengulangan kata/frasa terakhir dari

baris/kalimat itu menjadi kata/frasa pertama pada baris/kalimat

berikutnya.

c. Sinonim

Suatu teks dapat dikatakan koherensi apabila dalam teks tersebut terdapat

kata yang bersinonim atau memiliki persamaan kata, dalam teks sinonim sering

digunakan pembuat teks sebagai kata penghias atau kata penjelas teks. Hal ini

dilakukan agar teks berita terlihat koheren dan kohesi. Kridalaksana

(2008:223), sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama

dengan bentuk lain, kesamaan itu berlaku bagi kata, elompok kata, atau kalimat

walupun umumnya yang dianggap sinonim hanyalah kata-kata saja. Menurut

Verhaar, sinonim adalah ungkapan (biasanya sebuah kata tetapi dapat pula frasa

atau malah kalimat) yang kurang lebih sama maknanya dengan suatu ungkapan

lain, (Pateda, 2001:223). Sebenarnya hanya informasinya saja yang sama,

sedangkan maknanya tidak persis sama. Kita lihat kata mati dan meninggal,

kedua kata ini disebut bersinonim. Demikian juga kata bunga, kembang, dan

puspa. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa sinonim adalah

ungkapan atau dua buah kata atau lebih yang maknanya kurang lebih sama.

Bahwa kata-kata yang bersinonim itu tidak persis sama maknanya, terbukti dari

tidak dapatnya kata-kata yang bersinonim itu dipertukarkan secara bebas. Kita
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bisa mengatakan “Kucing itu mati”; tetapi tidak bisa “kucing itu meninggal”.

Sinonim bisa terjadi antara lain, sebagai akibat adanya :

1. Perbedaan dialek sosial, seperti kata isteri bersinonim dengan kata bini.

Tetapi kata isteri digunakan dalam kalangan atasan sedangkan bini

dalam kalangan bawahan.

2. Perbedaan dialek regional, seperti kata handuk, bersinonim dengan kata

tuala; tetapi kata tuala hanya dikenal di beberapa daerah di Indonesia

timur saja.

3. Perbedaan dialek temporal, seperti kata hulubalang bersinonim dengan

kata komandan; tetapi kata hulubalang hanya cocok digunakan dalam

suasana klasik saja.

4. Perbedaan ragam bahasa sehubungan dengan bidang kegiatan

kehidupan, seperti kata menggubah bersinonim dengan kata menempa

tetapi kata menggubah dilakukan dalam arti ‘membuat’ barang logam.

5. Pengaruh bahasa daerah atau bahasa asing lain, seperti kata akbar dan

kolosal yang bersinonim dengan kata besar. Kata auditorium dan aula

yang bersinonim dengan kata bangsal dan pendopo.

Untuk dapat menggunakan salah satu kata yang bersinonim dengan tepat,

pertama-tama kita harus memastikan dulu konteks teks berita, yaitu memahami

dengan baik konteks makna kata yang dipilih dengan memperhatikan perbedaan

yang terdapat dalam penggunaan bahasa, seperti adanya dialek sosial, dialek

regional, dialek temporal, ragam bidang kegiatan, dan sebagainya. Kata aku, saya,

dan hamba, misalnya, adalah kata-kata yang bersinonim. Tetapi kata aku hanya
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cocok digunakan dalam ragam akrab, kata saya dalam ragam resmi atau netral,

dan kata hamba hanya dalam ragam klasik atau arkais.

Disamping itu dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata-kata bersinonim

yang digunakan menurut kelaziman, yang untuk dapat menggunakannya tidak ada

jalan lain kecuali menghafalkannya. Misalnya kata indah, tampan, dan cantik.

Ketiga kata ini bersinonim.

d. Antonim

Antonim adalah unsur yang harus di lihat dalam sebuah teks untuk

memenuhi kriteria kohesi dan koherensi. Antonim adalah lawan kata yang sering

muncul dalam sebuah wacana, fungsinya adalah untuk memperjelas teks berita

tersebut dan untuk memperindah tulisan. Kridalaksana (2008:17) Antonim adalah

dua buah kata yang maknanya “dianggap” berpasangan, “dianggap” berpasangan

karena dari dua kata yang berantonim ini sangat relatif. Ada kata-kata yang

mutlak berpasangan seperti kata mati denga kata hidup; kata siang dengan kata

malam. Seseorang yang “tidak kaya” belum tentu “miskin”. Begitu juga sesuatu

yang “tinggi” belum tentu “tidak rendah”. Verhaar dalam Pateda (2001:207),

Antonim adalah ungkapan (biasanya kata, tetapi dapat juga frasa atau kalimat)

yang dianggap bermakna kabalikan dari ungkapan lain. Contoh kata suami dan

kata isteri, yang sering disebut berantonim. Kata suami ada karena adanya kata

isteri. Jadi, kata-kata seperti menjual dan membeli atau suami dan isteri

sesungguhnya tidak menyatakan “lawan”, melainkan ‘saling melengkapi’.

Satu hal lagi yang perlu dicatat berkenaan dengan soal antonim adalah

hendaknya berhati-hati dalam mencari “lawan” sebuah kata. Jangan sampai,

misalnya kata merah berantonim dengan putih, sebab sesuatu tidak merah atau
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bukan merah belum tentu sama dengan putih. Ada kemungkinan hijau, biru, atau

kuning.

e. Kata penghubung antar kalimat

Kata hubung dalam hal ini yang berhubungan dengan kohesi dan

koherensi biasnya menggunakan kata hubung ‘dan’ , ‘sebab’ dan kata hubung

‘akibat’. Kata hubung itulah yang menggambarkan sebuah fakta digabungkan

Kata hubung

‘dan’

Komplotan ini memiliki peran masing-masing. Ada yang

sebagai joki pengendara motor dan ada yang bertugas

mengeksekusi.

Kata hubung

‘akibat’

Petugas yang terdesak akhirnya membalas tembakan

sehingga satu dari empat orang itu tewas di lokasi

penangkapan akibat diterjang timah panas milik polisi.

Kata hubung

‘sebab’

Kapolres Tuba AKBP Agus Wibowo mengatakan,

pihaknya terpaksa menggambil tindakan tegas dengan

menembak mati salah seorang tersangka karena melakukan

perlawanan. Sebab ketika hendak ditangkap komplotan itu

berupaya member perlawanan dengan menembak petugas.

Kata penghubung dalam teks dapat memperjelas makna dan pesan yang

ingin disampikan oleh penulisnya sehingga khalayak sebagai penikmat teks berita

atau pembaca tidak memiliki tafsiran yang berbeda.

2. Tata Bahasa

Tata bahasa adalah hal yang berhubungan dengan bagaimana pembuat teks

menata bahasanya sehingga menjadi suatu kesatuan teks berita yang koheren dan

kohesi, kepadu padanan teks inilah yang membuat suatu berita menjadi hal yang

menarik bagi pembacanya. Adapun unsur pembentuk terjadinya tata bahasa

adalah tema dan modalitas, berikut dijabarkan lebih dalam lagi.
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a. Tema

Tema yang dimaksud dalam analisis wacana kritis adalah sebagai suatu

gambaran umum dari sebuah teks. Tema dengan kata lain dapat

dikatakan sebagai gagasan pokok dalam sebuah teks. Salah satu ciri  model

Norman Fairclough adalah teks tidak hanya dipandang sebagai pencerminan

pandangan atau topik tertentu, tetapi suatu pandangan yang koheren. Topik

merupakan batas-batas yang digunakan oleh pembuat teks untuk menyusun

teksnya. Topik akan didukung oleh subtopik, disertai dengan fakta yang

mendukung keberadaan topik umum. Melalui keberadaan topik umum, teks berita

yang dianalisis benar-benar dapat menggambarkan bagaimana berita disusun,

ditampilkan, dan dikonsumsi.

b. Modalitas

Modalitas adalah keterangan sebuat kalimat dalam teks yang menyatakan

sikap pembuat teks terhadap hal yang ditulisnya atau dibicarakanya sikap ini

dapat berupa pernyataan, kemungkinan, keinginan atau (kesetujuannya)

dinyatakan dalam tulisan tersebut.

3. Diksi

Pemilihan kata atau diksi dalam analisis wacana kritis ditekankan pada

pemilihan kata dalam teks berita sudah tepat, apakah kata yang digunakan dalam

kalimat menyudutkan pihak-pihak tertentu atau bersifat netral, murni hanya

mengangkat masalah yang sedang terjadi.

2.1.7 Praktik Wacana (Discourse Pratice)

Dimensi Kedua yang merupakan dimensi meso dalam kerangka analisis

wacana kritis Fairclough ialah dimensi analisis proses penghasilan teks atau
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dimensi kewacanaan (discourse practice).. Analisis proses penghasilan teks ini

merupakan penggambaran baimana teks dapat tercipta atau diciptakan oleh

penulisnya dalam hal ini (wartawan). Fairclough (2010:315). Pada level analisis

proses penghasilan teks akan digambarkan kedalam tabel berikut ini.

Tabel 2 : Unsur Proses Penghasilan

No. Unsur Hal yang diamati

1. Representasi a. Bagaimana peristiwa itu terjadi

b. Siapakah yang terlibat didalamnya

perorangan atau kelompok.

c. Bagaimana situasi saat peristiwa

terjadi.

d. Bagaimana keadaan yang tergambar

dalam teks.

e. Fenomena sosial apa yang

ditampilkan dalam teks berita.

2. Relasi Bagaimana penggambaran hubungan antara

wartawan, orang-orang yang terlibat dalam

teks berita, serta khalayak digambarkan

dalam  berita tersebut.

3. Identitas bagaimana identitas wartawan selaku

pembuat berita ditampilkan dan digambarkan

dalam teks.

Sumber : Eriyanto (2012 :289).

Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap proses

pembuatan teks berita yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan

penggunaan teks. Beberapa dari aspek-aspek itu memiliki karakter yang lebih

institusi, sedangkan yang lain berupa proses-proses penggunaan dan penyebaran

teks berita. Berkenaan dengan proses-proses institusional, Fairclough merujuk
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rutinitas institusi seperti prosedur-prosedur editor yang dilibatkan dalam

penghasilan teks-teks media.

Analisis pada level praktik wacana akan melakukan penelusuran terhadap

produksi dan konsumsi teks berita kriminal. Data analisis praktik wacana ini

diperoleh melalui wawancara kepada wartawan radar lampung selaku orang yang

memproduksi teks berita, dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses

produksi teks berita.

2.1.8 Praktik Sosiokultural (Sosiocultural Practice)

Dimensi ketiga analisis wacana kritis Norman Fairclough merupakan

analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang

ada di luar media sesungguhnya memengaruhi bagaimana teks berita yang ada

dalam media. Profesi redaksi atau wartawan bukanlah bidang profesi atau ruang

kosong yang steril, tetapi juga terkadang dipengaruhi dari diri mereka sendiri dan

juga faktor-faktor di luar media itu sendiri.

Pada analisis praktik sosiokultural dilakukan dengan menelusuri aspek (a)

situasional yang melihat bagaimana teks berita kasus kriminal dibentuk dengan

memperlihatkan situasi tertentu, kemudian aspek (b) institusional melihat

bagaimana pengaruh institusi organisasi media dalam produksi teks dan (c) Sosial,

jika dalam aspek situasional lebih mengarah pada waktu atau suasana yang mikro

(konteks suasana saat teks berita dibuat), maka dalam aspek sosial lebih melihat

pada aspek situasional yang lebih makro seperti sistem politik, sistem ekonomi,

atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. (Eriyanto, 2012:325).

Kemudian Norman Fairclough mengklasifikasikan sebuah makna dalam analisis

wacana sebagai berikut:
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 Translation yaitu mengemukakan tentang bagian atau subtansi yang sama

dengan media. Pada titik kesadaran pokok manusia, teks selalu memuat

kepentingan didalamnya. Teks pada prinsipnya telah diambil sebagai realitas

yang memihak pada pihak tertentu. Tentu saja teks itu dimanfaatkan untuk

memenangkan pertarungan ide, kepentingan atau ideologi tertentu kelas

tertentu.

 Interpreatation yaitu berpegang atau mengacu pada materi yang ada, dicari

latar belakang, konteks agar dapat dikemukakan konsep yang lebih jelas.

Kita diharuskan lebih fokus terhadap satu topik permasalahan

agar dalam menafsirkan sebuah teks yang akan dimuat nantinya kita dapat

menemukan latar belakang dari masalah yang akan menjadi bahasan dan

dianggap paling relevan dengan topik sehingga kemudian kita dapat

menentukan sebuah konsep rumusan masalah untuk membedah masalah

tersebut.

 Ekstrapolasi yaitu menekankan daya pikir/nalar untuk menafsirkan hal yang

terjadi dalam sebuah teks.

 Meaning yaitu mengartikan lebih jauh dari interpretasi yaitu dengan

kemampuan integratif, yaitu  inderawi, daya pikir dan akal budi.

Setelah kita mendapati sebuah teks yang telah ada lalu kita

mencari gambaran dari wacana tersebut, lalu setelah kita dapati gambaran

teks tersebut barulah kita berfikir tentang teori apa yang akan digunakan

untuk membedah/memecahkan masalah tersebut, setelah kita dapat

menentukan pisau pembedahnya barulah langkah selanjutnya kita

memadukan kedua hal tersebut menjadi kesatuan yaitu dengan adanya
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masalah yang tergambar dalam teks tersebut dikaji menggunakan teori yang

dianggap tepat  untuk membedahnya dan dalam analisis wacana Norman

Fairclough juga memberikan tingkatan analisis, seperti sebagai berikut:

 Analisis Mikrostruktur yaitu proses produksi teks.

 Analisis Mesostruktur yaitu proses interpretasi teks.

 Analisis Makrostruktur yaitu proses teks..

Dengan demikian, menurut Norman Fairclough untuk memahami

(naskah/teks) kita tak dapat melepaskan dari konteksnya. Untuk menemukan

”realitas” di balik teks kita memerlukan penelusuran atas teks,  produksi teks,

dan kondisi sosial budaya yang mempengaruhi pembuatan teks.

Eriyanto (2012: 227).

2.2 Keterampilan Menulis

Keterampilan berbahasa mempunyai empat komponen yaitu, keterampilan

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali

berhubungan dengan tiga keterampilan lainnya dengan cara yang beraneka ragam.

Dalam memperoleh keterampilan berbahasa biasanya melalui suatu hubungan

urutan yang teratur, mulanya belajar menyimak, kemudian berbicara, membaca

dan menulis. Keempat keterampilan itu pada dasarnya merupakan suatu kesatuan

catur tunggal.

Selanjutnya setiap keterampilan itu erat pula berhubungan dengan proses-

proses berfikir yang mendasari bahasa. Bahasa seorang mencerminkan pola

pemikirannya. Semakin terampil seseorang berbahasa, maka semakin jelas pula

jalan pemikirannya. Keterampilan tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai

dengan jalan praktik secara langsung dan banyak latihan.
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Seperti yang kita ketahui bahwa menulis  merupakan suatu keterampilan

berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, dengan

kata lain tidak tatap muka dengan orang lain, menulis merupakan kegiatan yang

produktif, karena dari menulis dapat menghasilkan berbagai jenis tulisan. Menurut

Alwasilah (2005:16), “Kegiatan menulis adalah sebuah aktivitas mengungkapkan

buah pikiran untuk dibaca oleh orang lain tampaknya mengartikan bahwa dalam

proses menulis juga memerlukan daya pemikiran yang kreatifi baik tulisan ilmiah

maupun non ilmiah. Hanya daya kreatifitas tinggi yang mampu memberikan hasil

tulisan yang baik didalamnya tentu saja menampilkan ide-ide baru yang menarik

untuk dibaca orang lain. Dengan demikian seorang penulis diharuskan memiliki

naluri bahasa yang kuat agar dapat memakai bahasa secara menarik dan efektif

yang nantinya dapat menghasilkan tulisan yang mudah dimengerti.

2.2.1 Jenis-Jenis Keterampilan Menulis

Keterampilan menulis dapat kita klasifikasikan berdasarkan dua sudut

pandang yang berbeda. Sudut pandang tersebut adalah kegiatan atau aktivitas

dalam melaksanakan keterampilan menulis dan hasil dari produk menulis itu.

Klasifikasi keterampilan menulis berdasarkan sudut pandang kedua menghasilkan

pembagian produk menulis atau empat kategori, yaitu; karangan narasi, eksposisi,

deskripsi, dan argumentasi. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu.

1. Eksposisi

Eksposisi sering disebut pemaparan, yaitu salah satu bentuk karangan yang

berusaha menerangkan, menguraikan atau menganalisis suatu pokok pikiran yang

dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Penulisnya berusaha

memaparkan kejadian atau masalah secara analisis dan terperinci memberikan
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interpretasi terhadap fakta yang akan dikemukakan. Dalam tulisan eksposisi, yang

sangat diutamakan adalah informasi yang akurat dan lengkap. Eksposisi

merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah,

seperti makalah, skripsi, tesis, desertasi, atau artikel pada surat kabar atau

majalah. Parera (1993 : 5) mengemukakan bahwa “Seorang pengarang eksposisi

akan mengatakan, Saya akan menceritakan kepada kalian semua kejadian dan

peristiwa ini dan menjelaskan agar Anda dapat memahaminya.”

Dari uraian di atas, dapat ditrik kesimpulan bahwa untuk menulis

karangan eksposisi maka, penulis harus memiliki pengetahuan memadai tentang

objek yang akan ditulisnya. Untuk itu, maka seorang penulis harus memperluas

pengetahuan dengan berbagai cara seperti membaca referensi yang berkaitan

dengan masalah yang dikaji melakukan penelitian, misalnya wawancara, merekam

pembicaraan orang, mengedarkan angket, melakukan pengamatan terhadap objek

dan sebagainya.

2. Deskripsi

Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu

benda, tempat, suasana atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan

pembacanya, melalui tulisannya, dapat ‘ melihat’ apa yang dilihatnya, dapat

‘mendengar’ apa yang didengarnya, ‘merasakan’ apa yang dirasakanya, serta

sampai kepada ‘kesimpulan’ yang sama dengannnya. Dari sini dapat disimpulkan

bahwa deskripsi merupakan hasil dari obesrvasi melalui panca indera, yang

disampaikan dengan kata-kata Marahimin (2009:46).



41

3. Narasi

Narasi atau kisahan merupakan tulisan yang bertujuan menceritakan

rangkaian peristiwa atau pengalaman sesorang berdasarkan perkembangan dari

waktu ke waktu. Teks narasi itu dimaksudkan untuk memberitahukan kepada

pembaca atau pendengar tentang apa yang telah diketahui atau apa yang dialami

oleh penulisnya. Narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya

konflik Pusat Bahasa (2003:46).

4. Argumentasi

Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan

pendapat penulis meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar amenerima

pendapanya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Cara menyakinkan

pembaca itu dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil

penalaran Pusat Bahasa ( 2001:45)

2.2.2 Teks Eksposisi

Dalam hal ini akan dibahas mengenai pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis

eksposisi.

2.2.2.1 Pengertian Eksposisi

Secara etimologi, kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris yakni

exposition yang berarti membuka atau memulai. Oleh karena itu, teks eksposisi

merupakan teks yang bertujuan untuk memberikan informasi, mengupas,

menguraikan, dan menerangkan sesuatu. Seringkali teks eksposisi itu pendek dan

sederhana Alwasilah, dalam  bukunya Linguistik Umum (2008 : 56). Berikut ini

kita bahas lebih dalam mengenai teks eksposisi.



42

Eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau

informasi. Tujuannya, agar pembaca mendapat pengetahuan atau informasi yang

sejelas – jelasnya mengenai suatu hal.

Alwasilah (2005:111) mengemukakan eksposisi merupakan tulisan yang

bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi

sebuah persoalan. Penulis berniat untuk memberi informasi atau memberi

petunjuk kepada pembaca, di sini eksposisi mengandalkan strategi pengembangan

alinea seperti lewat pemberian contoh, proses, sebab akibat, klasifiksasi, definisi,

analisis, komperasi dan kontras.

2.2.2.2 Ciri-Ciri Eksposisi

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai teks eksposisi ada baiknya kita

mengetahui apa saja ciri yang menonjol dari teks eksposisi sehingga kita dapat

membedakannya dengan teks lainnya. Alwasilah (2005:13) mengungkapkan

bahwa teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya menjawab beberapa

pertanyaan diantaranya apa (What), siapa (Who), di mana (Where), kapan (When),

mengapa (Why), dan bagaimana (How).

Lebih jauh Alwasilah mengemukakan bahwa di dalam teks eksposisi juga

biasanya menginformasikan/menceritakan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh

alat indera. Perbedaan antara teks eksposisi dengan deskripsi, adalah deskripsi

bertujuan menggambarkan / melukiskan sesuatu sehingga seolah-olah pembaca

mengalami sendiri hal yang terjadi dan diceritakan penulisnya dalam teks tesebut.
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2.2.2.3 Jenis- Jenis Eksposisi

Selain ciri-ciri eksposisi lebih jauh Alwasilah (2005:15) menjelaskan ada

beberapa jenis pengembangan dalam teks eksposisi di antaranya adalah sebagai

berikut.

1. Eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian

biasanya jenis eksposisi ini menggunakan rumus 5W+1H yaitu

Who (Siapa), What (Apa), When (Kapan), Where (Dimana), Why

(Mengapa) dan How (Siapa). Rumus ini wajib digunakan ketika

kita ingin menulis teks eksposisi berita Jenis eksposisi  ini

banyak ditemukan pada surat kabar.

2. Eksposisi ilustrasi, pengembangannya menggunakan gambaran

sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide. Mengilustrasikan

sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan atau

kemiripan sifat. Biasanya menggunakan frase penghubung “seperti

ilustrasi berikut ini, dapat diilustrasikan seperti, seperti, bagaikan.”

3. Eksposisi proses, sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk

pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu.

4. Eksposisi perbandingan, dalam hal ini penulis mencoba menerangkan

ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan

hal lain.

5. Eksposisi pertentangan, berisi pertentangan antara sesuatu dengan

sesuatu yang lain. frase penghubung yang biasa digunakan adalah

“akan tetapi, meskipun begitu sebaliknya.”
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6. Eksposisi definisi, batasan pengertian sesuatu dengan menfokuskan

karakteristik sesuatu itu.

7. Eksposisi analisis, proses memisah-misahkan suatu masalah dari

suatu gagasan utama menjadi beberapa sub bagian, kemudian

masing-masing dikembangkan  secara berurutan.

8. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf yang dibuat dengan

membagi, mengelompokkan atau mengklasifikasikan sesuatu atau

topik ataupun hal tertentu sehingga pembaca dapat mendapat ilmu

dan informasi yang dimaksud dengan lebih detail.

Pembelajaran menulis eksposisi merupakan salah satu keterampilan

menulis yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas

pengetahuan pembaca. Teks eksposisi menyajikan sejumlah pengetahuan atau

informasi. Tujuannya, agar pembaca mendapat pengetahuan atau informasi

dengan sejelas-jelasnya. Pembelajaran menulis teks eksposisi tercantum dalam

setiap kurikulum termasuk KTSP dan kurikulum 2013 SMA, sebagai materi ajar

yang wajib diajarkan.

2.3 Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk

menyampaikan pesan saat proses belajar. Sedangkan pembelajaran sendiri adalah

sebuah proses komunikasi antara pelajar, pengajar dan tentunya bahan ajar dan

media ajar yang digunakan Angkowo (2007: 74). Lebih Jauh Angkowo

mengatakan bahwa termasuk komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana

penyampai pesan atau media. Lebih jauh Angkowo menyatakan pengertian

media sendiri menurutnya adalah segala bentuk alat yang digunakan  dan
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mendukung proses pembelajaran. Khusus dalam pembelajaran bahasa media yang

digunakan dalam pembelajaran adalah seluruh alat yang dapat digunakan oleh

guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan.

Pendapat lain datang dari Soedjito (2003: 1) yang menyatakan media

adalah segala sesuatu berupa audio visual bergerak, audio visual diam, visual

gerak, visual diam, audio, dan teks. Sementara itu media menurut Arsyad dalam

bukunya Media Pembelajaran (2010: 2) menyatakan media adalah sebuah alat

untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan pengertian media dari beberapa ahli di

atas maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu

berupa alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses

pembelajaran baik berupa audio visual begerak, audio visual diam, visual gerak,

visual diam, audio, maupun teks sehingga memungkinkan mempengaruhi peserta

didik untuk dapat lebih menguasai materi ajar dalam proses pembelajaran tersebut

dan membuat peserta didik menjadi lebih interaktif.

Teknologi komputer mampu menghadirkan media pembelajaran yang

sedemikian menarik sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal.

Komputer  adalah salah satu media yang dapat mentransformasi berbagai simbol

dalam informasi dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Namun media massa

cetak juga sebenarnya sangat menarik apabila dapat dikemas dengan baik untuk

dijadikan media pembelajaran, bahkan lewat pembelajaran menggunakan media

media massa guru dapat dengan mudah melihat bakat jurnalis yang dimiliki anak

didiknya sehingga tidak perlu repot-repot mengadakan tes bakat dan minat.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa media pembelajaran yang baik yaitu media

pembelajaran yang memenuhi beberapa syarat yaitu, sebagai berikut.
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1. Media pembelajaran harus meningkatkan motivasi pembelajar.

Penggunaan media mempunyai tujuan memberikan motivasi kepada

peserta didik.

2. Media juga harus merangsang peserta didik untuk memberikan

rangsangan semangat belajar yang baru diluar apa yang telah mereka

dapat dalam pembelajaran tersebut.

3. Media juga harus bias mengaktifkan peserta didik agar dapat bersifat

kritis dan nantinya mereka mampu memberikan tanggapan, umpan

balik dan juga mendorong untuk melakukan praktik.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa dengan bantuan media

pembelajaran berupa bantuan media massa yang di dalamnya dilengkapi dengan

berbagai jenis wacana teks berita dan bisa saja nantinya media massa itu

dikombinasikan dengan berbagai media yang dapat mendukung proses

pembelajaran diharapkan nantinya dapat membantu guru mencapai tujuan

pembelajaran yang maksimal dan materi yang didapat siswa dapat diraih secara

maksimal khususnya dalam penulisan teks eksposisi. Penggunaaan media

pembelajaran khususnya media massa dalam pembelajaran menulis teks

eksposisi nantinya diharapkan dapat membantu guru dan siswa sehingga

menghasilkan suatu hasil pembelajaran yang baru khususnya menulis teks

eksposisi, sehingga siswa dapat mengembangkan daya kreatifitasnya dalam hal

menulis teks eksposisi berita.

Uraian diatas sesuai dengan pendapat Arifin (2003:3) bahwa media

pembelajaran adalah alat yang digunkan dalam proses pembelajaran yang secara

terintegrasi yaitu penggabungan antara teks, grafik, gambar, foto, suara, video,
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animasi, dan lain-lain yang melibatkan interaksi antara pengguna media tersebut

dengan mata pelajaran yang diajarkan yang nantinya diharapkan membantu guru

dan siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut secara maksimal.

Menurut Soedjito (2003:2) bahwa penggunaan media pembelajaran

ditujukan agar dapat memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering

mungkin, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju

kecepatan belajarnya sendiri, memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu

urutan pembelajaran secara barurutan dan terkendali, memberikan kesempatan

adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban,

pemilihan, keputusan, percobaan penulisan, pengembangan bahan penulisan dan

lain-lain.

Berdasarkan pemaparan di atas maka media pembelajaran mandiri pada

siswa akan berkembang dengan sendirinya dengan bantuan penggunaan media

massa yang secara terintegrasi menggabungkan teks, gambar, foto, karikatur , dan

animasi yang dikemas secara interaktif dan menyenangkan sehingga

implementasinya dalam pembelajaran dapat memperkuat respon siswa dalam

proses pembelajaran bahkan dapat dimanfaatkan oleh siswa secara mandiri,

sekalipun tanpa bantuan guru.

Dengan menggunakan media pembelajaran berbasis media massa (koran)

tersebut diharapkan hasil belajar peserta didik dapat lebih baik dari pada bila

peserta didik belajar dengan hanya menerima informasi saja dari guru yang

dilakukan secara konvensional melalui ceramah, diskusi ataupun latihan soal-soal.

Melalui kegiatan belajar dengan penggunaan media peran guru tidak

mendominasi proses pembelajaran. Sebaliknya, guru memberikan kesempatan
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seluas-luasnya pada peserta didik untuk berperan aktif dalam proses belajar yang

interaktif sehingga mampu menemukan dan merumuskan sendiri suatu konsep

pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar baru yang juga

menyenangkan.

Dengan kegiatan pembelajaran menggunakan media tentunya berbeda

dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah, penggunaan

media dalam pembelajaran tentunya akan memberikan stimulus bagi peserta didik

sehingga membangkitkan minat belajarnya disamping dapat mengembangkan

kognitif dan melatih keterampilan peserta didik, dan yang tak kalah pentingnya

dapat membatu menemukan bakat yang ada di dalam diri siswa. Berkembangnya

minat belajar pada peserta didik akan memberikan penguatan pengalaman

belajarnya dan selanjutnya berimplikasi pada hasil belajar peserta didik tersebut.

Pemahaman di atas semakin mempertegas  pentingnya penggunaan media

dalam pembelajaran. Hal ini juga diungkap Soedjito (2003:3), bahwa kelebihan

media antara lain; interaktif, individual, fleksibel, motivasi, umpan balik, record

keeping, lesson integrity, kontrol ada pengguna. Dengan kelebihan media seperti

diungkap di atas, maka dapat membantu peserta didik mengembangkan

penguasaan psikomotirik berupa keterampilan hidup (life skill) dan proses kognitif

peserta didik berupa kemampuan berpikir secara komprehensif.

Selanjutnya secara otomatis dapat menumbuhkan afektif berupa sikap

perilaku peserta didik yang berkembang dengan baik yang menumbuhkan minat

belajar yang tinggi. Peserta didik juga akan lebih memahami akan arti belajar

sebagaimana ia memahami cara menemukan konsep dan prinsip dengan mengatur

sendiri laju belajarnya. Peserta didik juga lebih termotivasi untuk belajar karena
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adanya kesempatan luas mengembangkan kemampuan melalui kegiatan mandiri

berupa eksplorasi materi di dalam media untuk penemuan sendiri konsep-konsep,

pengamatan, analisis, observasi dan pemecahan masalah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar menggunakan media

pembelajaran khususnya media massa (koran) memiliki kelebihan, maka penting

untuk dipertimbangkan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran dengan

menggunakan media cetak sebagai media pembelajaraan menulis teks eksposisi.

Sementara itu pemanfaatan media yang sudah ada dan sering digunakan guru

dalam proses pembelajaran sebaiknya tetap digunakan hanya saja penggunaannya

perlu disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan ide atau gagasan yang ingin

disampaikan oleh guru.

Dengan demikian secara garis besar terlihat bahwa sebagaimana media

lain yang selama ini telah dipergunakan sebagai media pendidikan secara luas,

media massa cetak (koran) juga mempunyai peluang yang tak kalah besarnya dan

bahkan mungkin karena karakteristiknya yang khas maka di suatu saat nanti

media cetak koran bisa menjadi media pembelajaran yang paling terkemuka dan

paling dipergunakan secara luas karena cocok digunakan dalam segala kondisi

tempat, tidak memerlukan akses listrik dan internet tetapi wacana yang terdapat di

dalamnya lengkap tak kalah dengan komputer, serta penggunaan media massa

cetak /surat kabar harian dalam proses pembelajaran membutuhkan biaya yang

murah tak mahal seperti internet .
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2.3.1 Jenis-Jenis Media

Seperti yang kita ketahui bahwa ada banyak jenis media yang tentunya

juga memiliki fungsi masing-masing yang beragam. Untuk lebih mengetahuinya

berikut penjelasan mengenai jenis dan fungsi media.

1. Media Cetak

Media Cetak adalah media yang terdiri dari lembaran kertas yang tertulis

dengan sejumlah kata, kalimat, gambar, dan teks yang ditata rapi serta berisikan

berbagai macam informasi-informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hiburan,

tips, lapangan pekerjaan, bisnis, aspirasi, opini, promosi dan juga mengenai

kejadian di dalam dan luar negeri. Berikut adalah beberapa contoh media cetak

beserta fungsinya yang diambil dari berbagai sumber salah satunya internet

(www.Radarlampung.com).

a. Surat Kabar

Gambar 1
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Fungsinya :

1. Menerbitkan/menyiarkan berita/informasi.

2. Memberikan komentar terhadap suatu berita/ informasi.

3. Menghibur pembaca.

4. Memberikan tips untuk pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu.

5. Menerbitkan/menyiarkan barang dan jasa yang ditawarkan kepada publik

dengan menyewa ruang dan waktu.

b. Majalah

Gambar 2

Fungsi :

1. Majalah sebagai media komunikasi.

2. Majalah sebagai penyalur aspirasi setiap orang.

3. Majalah sebagai penyemai demokrasi.
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4. Majalah sebagai media promosi.

5. Majalah sebagai media pembelajaran  baca dan tulis.

6. Majalah sebagai media penyaluran bakat dalam bidang menulis.

7. Majalah sebagai peningkatan kreatifitas.

8. Majalah sebagai penghibur.

c.  Tabloid

Gambar 3

Fungsi :

1. Untuk Menginformasikan.

2. Untuk Mendidik/Pendidikan.

3. Untuk Hiburan.
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d. Buku Teks

Gambar 4

Fungsi :

Sebagai alat bantu siswa untuk memahami dan belajar dari hal-hal yang dibaca

dan untuk memahami dunia (di luar dirinya)

e. Buletin

Gambar 5
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Fungsi :

Memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan baik yang diselenggarakan di

lingkungan tentang perkembangan suatu topik atau aspek tertentu.

2. Media Elektronik

Media Elektronik adalah sarana komunikasi yang mempergunakan

peralatan elektronik sebagai perantara dalam penyampaian informasi. Berikut

adalah beberapa contoh media elektronik dan fungsinya.

a. Televisi

Gambar 6

Fungsi :

1. Sebagai sarana memperoleh informasi aktual dan faktual.

2. Sebagai sarana hiburan seperti tontonan film, musik, dan humor.

3. Sebagai sarana menyampaikan pendapat dan berbagi.

4. Sebagai media belajar seperti tv education dan program siaran pendidikan.
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b. Radio

Gambar 7

Fungsi :

1. Sebagai sarana penyampaian informasi.

2. Untuk menghibur misalnya musik, humor serta berita dan berbagai informasi

lainnya.

c. Handphone

Gambar 8
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Fungsi :

1. Sebagai alat hitung (menggantikan kalkulator).

2. Sebagai alat bantu menterjemah bahasa secara digital.

3. Sebagai sarana bimbingan siswa.

4. Sebagai alat mengambil gambar/foto untuk bahan belajar.

5. Ponsel kini bisa disamakan dengan komputer kecil – bisa mengecek email,

melakukan pencarian on-line, dan merekam podcast. Sementara kebanyakan

sekolah di daerah tak mampu memberikan komputer untuk tiap murid.

Ponsel menjadi salah satu alternative.

6. Para guru bisa membuat blog (web log, catatan di situs internet) lewat ponsel.

7. Para siswa bisa mencari informasi pembelajaran di internet lewat ponsel

d. Internet

Gambar 9
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Fungsi :

1. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Sebagai sumber tambahan pelajaran yang belum di mengerti di Sekolah.

3. Melatih siswa agar mengetahui cara-cara penggunaan komputer.

4. Sebagai sarana komunikasi.

e. Proyektor Video

Gambar 10

Fungsi :

1. Sebagai alat presentasi.

2. Sebagai pemutar video (Home Theater).

3. Sebagai media informasi.
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f. Komputer

Gambar 11

Fungsi :

1. Sebagai sarana mempermudah kerja.

2. Sebagai sarana komunikasi.

3. Sebagai alat hiburan.

4. Sebagai alat pendidikan.

5. Sebagai sarana informasi.

Dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bahwa ada berbagai macam jenis

media dan fungsinya masing-masing, dari sekian banyak media tersebut maka

penulis memilih salah satu jenis media yang cukup populer yaitu media massa

cetak berikut ini pemaparanya.

2.3.2 Media Massa dan Surat Kabar

Kata media berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah diartikan sebagai

perantara atau pengantar.  Menurut Ardianto (2004: 35)  media adalah segala
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sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memperjelas materi atau

alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran terentu.

Menurut jenisnya media dapat dibagi menjadi dua yaitu pertama media

massa cetak yang terdiri dari Surat kabar, majalah, tabloid, buletin dan lainnya

sedangkan yang kedua yaitu media massa elektronik yang terdiri dari radio,

televisi, dan lainnya. Perkembangan masyarakat akan media dipengaruhi oleh

teknologi yang semakin modern. Teknologi yang semakin canggih kini mulai

bermunculan salah satunya internet sebagai media massa online. Media massa

hadir sebagai sebuah sumber informasi sosial yang menjalankan fungsinya untuk

memberikan dan menyediakan informasi bagi masyarakat yang berada di dalam

lingkungan sosial. Media menjadi sebuah bagian tataran instutisional yang

melayani warga masyarakat, dan menjalankan fungsi keberadaaanya sebagai

bagian dari suatu institusi sosial. Semua media massa memiliki fungsi tersendiri

bagi masyarakat, yaitu sebagai pengantar berbagai macam informasi dan

pengetahuan, media massa selalu berusaha menyelenggarakan seluruh

kegiatannya itu dalam lingkungan publik serta menjangkau lebih banyak orang

(masyarakat) daripada institusi milik pribadi. Media massa juga berperan sebagai

alat yang memiliki pengaruh atau penghubung antara realitas sosial yang objektif

dengan pengalaman pribadi.

Suwardi dalam Hamad mengatakan bahwa ada beberapa aspek dari media

massa yang membuat media massa menjadi penting. Pertama daya jangkau media

sangat luas dalam hal menyebarluaskan informasi bahkan media massa mampu

melewati batas wilayah (Geografis), kelompuk usia, jenis kelamin, status sosial,

ekonomi, serta perbedaan faham dan orientasi psikologis. Kedua kemampuan
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media untuk melipat gandakan pemberitaanya sesuai dengan eksamplar, koran,

tabloid dan majalah yang dicetak serta pengulanganya di media lain sesuai dengan

kebutuhanya. Ketiga setiap media massa dapat mewacanakan sebuah peristiwa

sesuai dengan pandangan masing-masing. Keempat dengan fungsi penetapan

agenda yang dimilikinya media massa memiliki kesempatan lebih luas untuk

memberitakan suatu peristiwa. Kelima biasanya pemberitaan dalam suatu media

biasanya berkaitan dengan media lainya sehingga membentuk rantai informasi hal

ini berdampak pada penyebaran informasi yang semakin luas bagi publik Hamad

(2013 :15).

Surat kabar sendiri adalah media komunikasi yang memiliki usia paling

tua di antara media massa penyampai informasi lainya. Sejarah mencatat

keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukanya media cetak oleh Johannes

Gutemberg di Jerman. Fungsi surat kabar adalah menginformasikan berita secara

objektif yang ditujukan untuk pembaca guna menginformasikan situasi, keadaan

kondisi atau peristiwa yang terjadi baik berita yang ada di negara masing-masing

maupun berita yang terjadi di dunia. Pada dasarnya isi surat kabar secara umum

adalah tentang pemberitaan, pandangan atau opini publik dan periklanan. Dalam

penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah media massa cetak atau surat

kabar, karena media cetak memiliki pengaruh besar atas sebuah realitas yang

terjadi setelah produksi berita terjadi.

Selain itu surat kabar dapat menimbulkan efek di antaranya. Pertama efek

primer meliputi terpaan, perhatian dan pemahaman. Kedua efek skunder meliputi

tingkat perubahan kognitif yaitu perubahan pengetahuan dan sikap dan perubahan

prilaku yaitu menerima dan memilih Nurdin (2007 :206).
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2.3.3 Surat Kabar Harian Radar Lampung

SKH Radar Lampung adalah koran yang terbit setiap hari di kota Bandar

Lampung. Koran ini meliput berita mengenai hukum, politik, sosial, budaya,

ekonomi, kriminal dan isu-isu lokal seputar daerah lampung maupun nasional.

Surat kabar ini termasuk dalam grup Jawa Pos. Kantor pusatnya terletak di

tengah-tengah kota Bandar Lampung yaitu di Jalan Sultan Agung, Way Halim

Bandar Lampung .

Koran ini pertama kali terbit pada Tanggal 2 Februari 2000. Hanya dalam

waktu tiga tahun, harian ini menjadi market leader koran-koran di Lampung.

Sebarannya menyentuh hingga pelosok-pelosok kabupaten. Kini SKH Radar

Lampung berhasil menjadi koran nomor satu di Lampung dengan oplah terbesar,

yang menjangkau seluruh daerah di Provinsi Lampung. Lahir dari semangat

pentingnya ketersebaran informasi yang merata hingga ke pelosok-pelosok

Lampung itulah yang membuat SKH Radar Lampung Group menjadi pelopor

koran lokal di kabupaten yang ada di Provinsi Lampung.

Dengan menggunakan sistem cetak jarak jauh yang terintegrasi antar Kota

dengan mesin-mesin cetak modern, Radar Lampung Group juga dianggap

memfasilitasi berkembangnya media-media komunitas. Dengan jaringan tersebut

Radar Lampung Group memiliki database dan direktori lengkap segala jenis

berita, realtime news yaitu peristiwa-peristiwa terkini, serta 40 beragam rubrik

dan informasi menarik lainnya yang dikelola melalui teknologi sindikasi berita

yang saling terhubung dari seluruh penjuru kota dan daerah, setiap saat. Radar

Lampung Group adalah jaringan media terbesar di Lampung yang merupakan

bagian dari Jawa Pos National Network (JPNN).
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SKH Radar Lampung banyak mendapat tempat di hati masyarakat dengan

memberitakan banyak pemberitaan terkait kasus hukum, kriminal, politik,

ekonomi, budaya serta masalah-masalah sosial lainya. Radar merupakan salah

satu jenis media massa lokal yang tak hanya memuat berita mengenai isu-isu lokal

daerah Lampung saja namun juga memuat berita yang hangat dibicarakan oleh

masyarakat  nasional  maupun internasional.

Dengan mengusung informasi yang akurat, terpercaya, dan tidak memiliki

afiliansi dengan pemerintah. Sebagai salah satu media massa terkemuka daerah

lampung, Radar memiliki beberapa saluran informasi, yaitu surat kabar yang terbit

setiap hari yaitu Radar Lampung, Radar TV, dan Radar Online. Untuk objek

penelitian ini difokuskan pada surat kabar Radar Lampung yang terbit setiap hari

yang  didalamnya banyak terdapat berita. Teks berita yang diambil adalah berita

kriminal pada SKH Radar Lampung periode Januari- September 2015.

(Sumber:Sekertaris Redaksi Radar Lampung)

2.3.4 Berita Kriminal

Hal-hal terkait dengan berita kriminal akan dijabarkan sebagai berikut.

2.3.4.1 Definisi Berita Kriminal

Berita kejahatan atau yang dikenal dengan nama berita kriminal

merupakan berita yang sering ditemukan dalam berbagai media massa. Berita ini

biasanya menggunakan kata-kata sensasional sehingga menarik perhatian

pembaca. Berita kriminal adalah berita atau laporan mengenai kejahatan yangg

diperoleh dari polisi-polisi. Berita yang termasuk ke dalam berita kejahatan adalah

pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencopetan, pencurian, perampokan,

narkoba, tawuran, penganiayaan dan sebagainya yang melanggar hukum dimana
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dan kapan saja, berita kriminal mampu menarik perhatian khalayak untuk mencari

tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Effendy (2000:131).

Moeliono (1990 : 76) menyatakan berita kejahatan adalah informasi mengenai

pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang undang pidana. Berita

juga disamakan maknanya dengan kabar atau informasi resmi, yang berarti

penerangan, keterangan, atau pemberitahuan. Berita kriminal juga dapat diartikan

sebagai program berita yang menayangkan berita-berita berbau kriminalitas,

kekerasan atau perbuatan yang melanggra hukum dan mampu menarik perhatian

khalayak untuk mencari tahu apa yang terjadi.

Berita kriminal dikemas berbagai macam hal seperti hard news,

investigasi, komedi, soft news. Berita kriminal juga di kemas tidak dari sisi pelaku

atau korban kejahatan saja, tetapi bisa di buat dari sisi profil seseorang yang di

dunia kriminal sepertihalnya hansip, polisi, dan lain-lain. Berita kriminal tidak

hanya menampilkan kekerasan tetapi bisa menayangkan suatu perita pesan dan

tips tentang kriminal agar pembaca dapat berhati-hati dan tanggap dalam

mencegah dan mengatasi tindak kriminal, karena kejahatan sesungguhnya dapat

dapat di cegah.

Berita kriminal juga dapat dikatakan sebagai  suatu informasi keadaan

darurat, maksud keadaan darurat yaitu jika berita tersebut dikemas dengan bahasa

yang baik maka dapat menimbulkan keadaan yang dramatis dan dapat memancing

reaksi yang beragam dari pembaca. Misalnya saja berita kriminal mengenai

kerusuhan, perang, kejahatan dengan kekerasan, perampokan, pembegalan dan

lain-lain. Tentunya berita kriminal selalu memancing keingintahuan pembaca,

pembaca untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu jenis berita
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yang ada didalam SKH Radar Lampung  adalah berita mengenai kriminal. Dalam

penelitian ini penulis memilih berita kriminal sebagai teks berita yang akan

diteliti karena berita mengenai kriminal adalah berita yang dianggap paling cocok

untuk diteliti jika dihubungkan dengan pengembangannya sebagai salah satu

alternatif media pembelajaran menulis teks eksposisi, karena merujuk pada rumus

atau ciri-ciri yang terdapat dalam teks eksposisi yang menggunakan rumus

5W+1H maka berita mengenai kriminal adalah berita yang paling cocok

digunakan sebagai media pembelajaran menulis teks eksposisi. Lalu mengapa

harus Periode Januari- September 2015 yang penulis akan ambil datanya, itu

dikarenakan pada periode tersebut pemberitaan mengenai persoalan kriminal

marak diberitakan dalam SKH Radar Lampung. Seperti yang kita ketahui pada

bulan September setidaknya hampir seluruh media cetak maupun elektronik

gencar memberitakan persoalan kriminal khususnya tentang maraknya begal yang

merambah hingga ke kota besar seperti Jakarta, berdasarkan hal tersebut maka

penulis memilih Periode Januari- September 2015 karena penulis anggap relevan

dan dapat mendukung penulis dalam melakukan penelitian ini

2.3.4.2 Ciri Berita Kriminal

Berbicara mengenai berita kriminal berikut akan dijabarkan apa saja yang

menjadi ciri- ciri berita kriminal. Moeliono (1990 : 79) menyatakan bahwa ada

beberapa ciri berita kriminal yaitu, sebagai berikut.

1) Biasanya pada judul menggunakan kata- kata sensasional untuk menarik

perhatian pembaca.

2) Menngunakan investigasi yang bertujuan mencari data kebenaran

mendekati akurat.
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3) Terdapat keterangan 5w+1h.

4) Dalam berita kriminal oknum yang diberitakan identitasnya selalu

disembunyikan dengan inisial.

5) Dalam berita kriminal identitas pembuat berita juga disembunyikan demi

keamanan pembaca.

6) Penngunaan judul berita langsung dipaparkan berdasarkan jenis

kriminalitas yang dilakukan oleh oknum Contoh “ Akhirnya Begal di

Dorr”. Dengan membaca judul tersebut pembaca secara otomatis

mengetahui bahwa kriminalitas yang dilakukan adalah pembegalan.

7) Berita kriminal umumnya memberikan informasi sekaligus peringatan

kepada pembaca.

8) Berita yang di angkat adalah merupakan berita aktuan atau kasus kejahatan

yang sedang hangat menjadi perbincangan masyarakat.

9) Berita kriminal yang di anggap menjadi bahasan menarik akan

berkelanjutan. Berikut daftar berita yang diambil dari SKH Radar

Lampung.

Tabel 3 : Judul Berita

No Berita yang bernada Pro

(Mendukung kebijakan aparat

keamanan)

Berita yang bernada kontra

(Berita yang menolak/ melawan

kebijakan aparat keamanan)

1 Bandit Penembak Brimob

Digulung
Jurnalis Tewas ditembak

2 Begal Tewas Dimassa Sungkaijaya Memanas

3 Perang pun Dimulai Amuk Massa
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4 Begal di bawah umur ditangkap Yang Muda yang

Bermasalah

5 Penjara Maksimal untuk

Para Begal

PENEMBAKAN PEMRED

(Pemimpin Redaksi)

6 Lagi, Dua ditembak Begal Kembali Menggila

7 Pesta Narkoba Dipinggir Pantai Tangkap Bandar Narkoba

Polisi diserang

8 Oknum PNS Kedapatan Simpan

Sabu

Hukuman Mati Jalan Terus

2.3.5 Fungsi dan Peran Media Pembelajaran

Pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar

dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat

mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran dengan efektif dan efisien.

Hamalik (2004 :84) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam

proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran

pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu efektifitas proses

pembelajaran dan penyampai pesan atau isi pelajaran pada saat itu. Pendapat lain

datang dari Kustandi dan Sucipto (2011:21) mereka mengemukakan bahwa media

pembelajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan

data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, memadatkan

informasi, serta membangkitkan motivasi dan minat siswa dalam belajar.
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Kustandi dan Sucipto (2011 :24) mengemukakan bahwa ada empat fungsi media

pembelajaran, khususnya media visual, yaitu.

1. Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna

visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.

2. Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan

siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar

atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa,

misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras.

3. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian

yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat

informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar

4. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk

memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali.

Dengan kata lain, media pembelajaran brfungsi untuk

mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima seta

memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan

secara verbal.

Menurut Kemp dan Dayton (1985: 28), media pembelajaran dapat

memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan,

kelompok, atau kelompok yang besar jumlahnya, yaitu :
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1) Memotivasi minat dan tindakan, dima media pembelajaran dapat

direalisasikan dengan teknik drma atau hiburan.

2) Menyajikan informasi, media pemebelajaran dapat digunakan dalam

rangka penyajian informasi dihadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk

penyajian bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan

dan laporan atau pengetahuan latar belakang.

3) Memberi instruksi

Adapun peranan media dalam pembelajaran menurut Miarso (2004 : 458)

sebagai berikut.

a. Memberikan rangsangan yang bervariasi kepada otak kita, sehingga dapat

berfungsi secara optimal.

b. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para mahasiswa

atau peserta didik.

c. Media dapat melampaui batas ruang kelas, karena banyak hal yang tak

mungkin untuk dialami secara langsung di dalam kelas oleh siswa.

d. Memungkinka adanya interaksi langsung antara siswa dan ligkungannya.

e. Memiliki keseragaman pengamatan.

f. Membangkitkan keinginan dan minat baru.

g. Membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar.

h. Memeberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu yang

konkrit maupun abstrak.

i. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri pada tempat

dan waktu serta kecepatan yang ditentukan sendiri

j. Meningkatkan kemampuan keterbatasan baru ( new literacy)
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k. Meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan meningkatkan kesadaran akan

keadaan sekitar.

l. Dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri guru maupun siswa.

Kemp dan Dayton (1985:3) mengemukakan beberapa hasil

penelitian yang menunjukan dampak positif dari penggunaan media sebagai

bagian integral pembelajaran di kelas, atau sebagai cara utama pembelajaran

langsung, sebagai berikut.

a. Penyampaian pelajaran tidak kaku.

b. Pembelajaran bisa lebih menarik.

c. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori belajar

dan terdapat umpan balik serta penguatan dari siswa.

d. Lama waktu pemebelajaran dapat dipercepat, karena kebanyakan media

hanya memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan-pesan isi

pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, dan kemungkinan dapat

diserap oleh siswa lebih besar.

e. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan gambar

sebagai media pemebelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen

pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan baik, spesifik dan

jelas.

f. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja diinginkan atau

diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang unuk

penggunaan secara individu.

g. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajar dan terhadap proses

belajar dapat ditingkatkan.
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h. Peran guru dapa berubah ke arah yang lebih positif.

Sudjana dan Riva’i (1992:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran

dalam proses belajar siswa, yaitu sebagai berkut :

a. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar.

b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai

tujuan pembelajaran.

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi jika guru mengajar pada setiap

jam pelajaran.

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemontrasikan, memerankan, dan lain-lain.

Encylopedia of Educational Reseach, dalam Hamalik (2004:15),

memerinci manfaat media pembelajaran, sebagai berikut :

a. meletakan dasar-dasar yang konkrit untuk berfikir, sehingga mengurangi

verbalisme.

b. memeperbesar perhatian siswa.

c. meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar,

sehingga, membuat pelajaran lebih mantap.

d. memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan

berusaha sendiri dikalangan siswa.
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e. menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinyu, terutama melalui

gambar hidup.

f. membantu tumbuhnya pengetian yang tidak mudah diperoleh dengan cara

lain, dan membantu efesiensi serta kergaman yang lebih banyak dalam

belajar.

Dari uraian dan pendapat beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan

beberapa peranan atau manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di

dalam proses belajar mengajar, sebagai berikut.

a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi,

sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar.

b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian

siswa, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih

langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk

belajar sendiri sendiri sesuai denagn kemampuan dan minatnya.

c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasn indera, ruang, dan

waktu.

d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru dan masyarakat

serta lingkungannya, seperti melalui karyawisata, kunjungan-kunjungan ke

museum, kantor surat kabar atau kebun binatang.

2.4 Pembelajaran Menulis Teks Eksposisi

Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, namun

tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara praktis dapat diartikan
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sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman

hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seseorang

guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan

sumber belajar lainya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan Trianto

(2010:17). Sejalan dengan itu pembelajaran tentunya berhubungan dengan media

pembelajaran.

Media pembelajaran merupakan segala bentuk bahan yang digunakan

untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar Depdiknas

(2008 :10). Media pembelajaran dapat diartikan juga sebagai bahan-bahan atau

alat peraga penunjang proses belajar mengajar yang disusun secara menarik dan

sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan

siswa dalam proses pembelajaran agar proses belajar lebih menarik lagi Sungkono

(2009: 56).

Media pembelajaran mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam

pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran media ajar juga mempunyai

fungsi yang sangat strategis bagi proses pembelajaran yang dapat membantu guru

dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru tidak terlalu banyak

menyajikan materi. Disamping itu, media dapat menggantikan sebagian peran

guru dan mendukung pembelajaran individual. Hal ini akan memberikan dampak

positif bagi guru, karena sebagian waktunya dapat dicurahkan untuk membimbing

belajar siswa.

Sehinga siswa mengurangi ketergantungan terhadap seorang guru dan

membiasakan belajar secara mandiri menggunakan media pembelajaraan, apabila

suatu saat tanpa kehadiran seorang guru siswa diharapkan tetap dapat termotivasi
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sendiri dalam melakukan kegiatan belajar. Menurut panduan pengembangan

media pembelajaraan Depdiknas (2007: 18) disebutkan bahwa media

pembelajaran berfungsi sebagai berikut.

1) Alat bantu bagi guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang

seharusnya diajarkan kepada siswa.

2) Alat bantu bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam

proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang

seharusnya dipelajari/dikuasainya.

3) Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil pembelajaran berbasis media

itu sendiri. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup materi

pembelajaran harus diperhatikan apakah jenis materinya berupa aspek

kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur)  aspek  afektif, ataukah aspek

psikomotorik. Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip-prinsip yang perlu

digunakan dalam menentukan cakupan materi  pembelajaran yang

menyangkut keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi

berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke

dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi

menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya

harus dipelajari/dikuasai oleh siswa. Prinsip berikutnya adalah prinsip

kecukupan (adequacy).

Kecukupan (adequacy) atau memadainya cakupan materi juga Perlu

diperhatikan lebih dalam pengertian. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu

materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi
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dasar yang telah ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan

untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh murid terlalu banyak,

terlalu  sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang

ingin dicapai. Urutan penyajian (sequencing) bahan ajar sangat penting untuk

menentukan urutan mempelajari atau mengajarkannya. Tanpa urutan yang tepat,

jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat

prasyarat (prerequisite) akan menyulitkan siswa dalam mempelajarinya.

Misalnya materi menulis Teks. Siswa akan mengalami kesulitan

mempelajari menulis teks eksposisi, narasi deskripsi dan lain-lain jika materi

menulis Teks belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang

lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok  yaitu

pendekatan prosedural dan pendekatan herarkis. Pendekatan prosedural yaitu

urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah

secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya

langkah-langkah menulis teks eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, atau

contoh lain langkah-langkah ketika akan menelpon, langkah-langkah

mengoperasikan peralatan kamera vidio. Sedangkan pendekatan hierarkis

menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas

ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk

mempelajari materi berikutnya misalnya setelah mempelajari menulis Teks

barulah siswa diajarkan satu persatu menulis masing-masing satu buah Teks dari

masing-masing jenis teks yang berbeda. Teks merupakan bagian dari karangan

(tulisan) atau bagian dari tuturan (jika lisan).
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Sebuah teks ditandai oleh suatu kesatuan gagasan yang lebih tinggi atau

lebih luas daripada kalimat. Oleh karena itu, teks umumnya terdiri dari sejumlah

kalimat. Kalimat-kalimat saling bertalian untuk mengungkapkan sebuah gagasan

tertentu salah satu teks yang berhubungan dengan berita adalah teks eksposisi.

Dalam hal ini pembelajaran menulis teks eksposisi ini diajarkan di kelas XI.

Pembelajaran menulis eksposisi terdapat dalam semua kurikulum

termasuk kurikulum 2013 pada kompetensi Dasar (KD). Penegasan pembelajaran

keterampilan menulis eksposisi terdapat pada kompetensi dasar (KD) yang

dimaksud, yaitu.

3.1 Memahami struktur dan kaidah teks eksposisi baik melalui lisan

maupun tulisan.

4.1 Menginterpretasi makna teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan.

3.2 Membandingkan teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan.

4.2 Memproduksi teks eksposisi yang koheren sesuai dengan karakteristik teks

yang akan dibuat baik secara lisan maupun tulisan.

3.3 Menganalisis teks eksposisi baik melalui lisan maupun tulisan.

4.3 Menyunting teks eksposisi sesuai dengan struktur dan kaidah teks baik secara

lisan maupun tulisan.

3.4 Mengidentifikasi teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan.

4.4 Mengabstraksi teks eksposisi baik secara lisan maupun tulisan.

3.5 Mengevaluasi teks eksposisi berdasarkan kaidah-kaidah teks baik melalui lisan

maupun tulisan.

4.5 Mengonversi teks eksposisi ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur

dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan.
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3.6 Mengabstraksi teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan.

4.6 Mengonversi teks laporan hasil observasi ke dalam bentuk yang lain sesuai

dengan struktur dan kaidah teks baik secara lisan maupun tulisan.

Dalam proses pembelajaran terdapat pergeseran dari siswa diberi tahu

menjadi siswa mencari tahu. Selain itu, khususnya dalam kurikulum 2013

menekankan pentingnya keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa sangat

penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan

lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial serta alam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini untuk menganalisis wacana

kritis teks berita kriminal dalam SKH Radar Lampung Periode Januari- September

2015 dan Pengembangannya sebagai media pembelajaran menulis teks eksposisi di

SMA pembelajaran menulis teks eksposisi siswa kelas X SMA dengan

menggunakan media massa sebagai alat pendukung yang  membantu proses

pembelajaran menulis teks eksposisi.

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang secara keseluruhan terdiri

dari komponen-komponen yang berinteraksi dan berelasi antara yang satu dengan

keseluruhan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hamalik (2004:77). Lebih rinci

Hamalik mengungkapkan agar pembelajaran dapat tercapai dengan baik, diperlukan

interaksi dan saling memengaruhi antar komponen untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang direncanakan. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan

lancar, efektif, dan efisien karena adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan

produktif antara berbagai komponen yang terkandung dalam sistem pembelajaran.
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Berikut penulis sajikan gambar hubungan antara komponen pembelajaran dengan

media pembelajaran berbasis teks media cetak.

Melalui penggunaan media ini guru akan lebih mudah  menyampaikan

materi pelajaran kepada siswa, dan sebaliknya siswa akan lebih tertarik dan jelas

menerima pelajaran yang disampaikaan guru. Melalui pengembangan media

pembelajaran berbasis teks dalam media massa cetak diharapkan dapat

meningkatkan kualitas pembelajaran meulis teks eksposisi di SMA.

2.5 Wacana Kritis dan Pengembangan Media Pembelajaran

Dalam penelitian ini nantinya akan dibahas, bagaimana menganalisis

wacana kritis teks berita kriminal dan pengembangannya sebagai media

pembelajaran menulis teks eksposisi, dan nantinya hasil analisis dalam penelitian ini

dapat dikembangkan dan  bermanfaat sebagai salah satu alternatif kajian

pengembangan media pembelajaran yang digunakan. Melihat  Syarat dan ketentuan

kriteria media pembelajaran, maka SKH Radar Lampung dapat dijadikan sebagai

salah satu alternatif pengembangan media pembelajaran bagi guru dalam mata

pelajaran menulis teks eksposisi, untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.

Pendahuluan

1) Peserta didik menjawab salam dari guru.

2) Peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan kondisi dan

pembelajaran sebelumnya.

3) Peserta didik menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran

sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan (jika berkaitan).
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4) Peserta didik menyimak penyampaian tujuan, manfaat, dan materi

pembelajaran.

5) Peserta didik secara bersama-sama menyepakati kegiatan yang akan

dilaksanakan pada saat itu.

6) Guru bertanya kepada siswa mengenai materi teks eksposisi hal

itu dilakukan untuk mengatahui seberapa besar pengetahuan

siswa mengenai teks eksposisi.

7) Guru menjelaskan kepada siswa mengenai teks eksposisi.

8) Kemudian guru menjelaskan pula kepada siswa mengenai

menulis teks yang baik seperti apa sesuai dengan panduan

menganalisis teks model Norman Faiclough.

Kegiatan Inti

Mengamati

1. Guru menunjukkan salah satu jenis teks berita yang ada di media cetak

SKH Radar Lampung.

2. Kemudian memerintahkan siswa untuk mengamati dan menganalisis

apakah teks berita tersebut termasuk teks eksposisi sesuai dengan ciri-ciri

teks ekposisi yang telah dijelaskan sebelumnya, serta menganalisis teks

berita tersebut untuk mengeatahui jenis teks eksposisi apakah jika teks

berbentuk berita kriminal.

Mempertanyakan

1. Peserta didik mempertanyakan struktur isi teks eksposisi (judul,

klasifikasi umum, dan deskripsi) yang dibaca dan diamati
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2. Peserta didik membuat pertanyaan yang berhubungan dengan isi teks

eksposisi menggunakan rumus (5W+1H).

Mengeksplorasi

1. Peserta didik menemukan ciri bahasa teks eksposisi.

2. Peserta didik menemukan ciri penulisan teks yang baik sesuai dengan

model Norman Faichloug ( apakah dalam sebuah berita sudah koheren dan

kohesi, tata bahasa dalam teks bagaimana dan pemilihan diksi apakah

sudah tepat).

Mengasosiasikan

1. Peserta didik mendiskusikan dan menyimpulkan  hasil temuan terkait

dengan struktur isi teks eksposisi.

2. Peserta didik mendiskusikan dan menyimpulkan tentang bagaimana suatu

teks ditulis dengan memperhatikan koheren dan kohesi, tata bahasa, diksi

dalam diskusi kelas dengan saling menghargai.

3. Setelah itu siswa diarahkan untuk membuat sebuah teks eksposisi dengan

tema sebuah berita kriminal seperti contoh yang mereka dapatkan dari

media cetak dengan pengandaian mereka adalah seorang jurnalis

sungguhan, dengan menggunakan rumus teks eksposisi 5w + 1h dan

menerapkan tulisan yang baik sesuai dengan analisis Norman Faiclough

yaitu teks yang koheren, kohesi, memiliki tata bahasa yang baik dan

pemilihan diksi yang tepat.

4. Setelah itu siswa dapat membacakan hasil tulisan eksposisi mereka di

depan kelas dengan gaya seorang reporter pembaca berita.
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5. Selanjutnya guru dan siswa lainnya mendengarkan dengan seksama

pembacaan teks eksposisi yang ditulis rekannya, dengan bantuan guru

secara bersama-sama menganalisis apakah teks yang ditulis sudah sesuai

dengan kaidah penulisan teks yang baik, berdiskusi kelas dengan saling

menghargai.

Mengomunikasikan

1. Peserta didik membacakan hasil diskusi tentang struktur isi teks eksposisi.

2. Peserta didik mempresentasikan penulisan teks eksposisi yang baik dengan

memperhatikan koheren dan kohesi, tata bahasa serta diksi dengan rasa

percaya diri.

3. Peserta didik menanggapi presentasi teman/kelompok lain secara santun.

Dari penjabaran di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koran dapat

digunakan sebagai alternatif pengembangan media belajar bahkan biaya yang

digunakan akan lebih terjangkau serta tak mengandung resiko karena media cetak

khususnya koran dapat dijumpai dimana saja dengan harga yang relatif murah,

tidak seperti LCD atau Komputer yang memiliki harga tinggi dan resiko yang

cukup besar. Dengan demikian nantinya diharapkan bukan hanyan materi teks

eksposisi yang akan dikuasai siswa namun juga banyak materi terkait lainya akan

dikuasai siswa misalnya, pembacaan berita, menulis kritis, dan menulis kreatif

yang dapat digunakan siswa bukan hanya semasa sekolah atau di perguruan tinggi

namun juga dapat digunakan bagi kehidupan mendatang di dunia kerja tentunnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1  Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode deskriptif

kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata atau

lisan. Model analisis yang digunakan untuk melakukan analisis wacana kritis

pada teks berita yang ada dalam SKH Radar Lampung Periode Januari-

September 2015 dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman

Fairclough. Analisis wacana kritis Norman Fairclough meliputi teks (text),

praktik wacana (discourse practice) dan praktik sosiokultural (sosiocultural

practice).

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita kriminal kasus

pembegalan yang dipublikasi dalam S.K.H Radar Lampung Periode Januari-

September 2015 yang diambil sebanyak 50%. Bentuk dari data dalam penelitian

ini adalah data tulisan dan lisan. Data tulisan berupa teks berita kriminal kasus

pembegalan  yang dipublikasi dalam SKH Radar Lampung. Sedangkan data

lisan diperoleh dari hasil wawancara terhadap pembuat tulisan terkait

(Wartawan) dan Koordinator Pelaksana Lapangan selaku orang yang
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bertanggung jawab dalam pemberitaan tersebut. Data lisan diperoleh melalui

wawancara langsung dan  telepon.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam Penelitian ini adalah peneliti sendiri itu terlihat dari

bagaimana usaha peneliti memperoleh data yang diperlukan. Semi (1993: 24)

mengemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen

kunci. Artinya dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen kunci karena

peneliti yang berperan sebagai perencana, pengumpul data, dan pelapor hasil

penelitian. Selain peneliti sendiri, adapun instrument lain yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu berupa daftar pertanyaan untuk wartawan selaku pembuat

teks berita dan guru selaku pengmpu bidang studi yang akan menerapkan

langsung hasil penelitian ini nantinya.

Daftar pertanyaan berisi tentang pertanyaan-pertanyaan terkait latar

belakang sosial pembuat tulisan dan guru. Wawancara dilakukan sebagai

instrument sekaligus pisau pembedah masalah, Daftar pertanyaan untuk

wartawan nantinya akan dihubungkan dengan tabel analisis Norman Fairchlough

terkait praktik wacana dan sosiokultural dalam teks berita. Sedangkan daftar

pertanyaaan bagi guru untuk meliha apakah hasil penelitian ini dapat digunakan

sebagai bahan pengembangan menulis paragraf eksposisi. Adapun daftar

pertanyaan yang digunakan tertuju untuk pembuat berita (wartawan) adalah

sebagai berikut :

1. siapakah nama lengkap Anda?

2. apakah pendidikan terakhir Anda?

3. sudah berapa lama Anda bekerja sebagai Jurnalis?
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4. mengapa Anda memilih Profesi sebagai Jurnalis?

5. menurut pandangan Anda bagaimanakah keterlibatan pembaca terhadap

berita-berita yang termuat dalam media massa?

6. berita apa yang Anda gemari atau paling sering anda tulis dalam media

massa?

7. apakah motivasi dan tujuan Anda dalam menulis tulisan tersebut?

8. adakah pengaruh dari institusi, organisasi, atau oknum tempat Anda

bekerja dalam proses  Anda menuliskan suatu berita?

faktor apa saja yang mempengaruhi sehingga anda dapat membuat tulisan

mengenai berita?

9. bagaimanakah Kondisi sosial tempat Anda tinggal?

10. apakah tempat Anda tinggal marak terjadi kejahatan?

11. mengapa pada akhirnya Anda memuat berita mengenai berita kriminal?

12. apakah ada tujuan tertentu atau pernah mengalami kasus kejahatan?

13. mengapa Anda tertarik memuat/ memproduksi berita mengenai kasus

kriminal?

14. mengapa pada akhirnya Anda memuat berita mengenai berita kriminal?

Sedangkan daftar pertanyaan bagi guru bidang studi bahasa indonsia

adalah sebagai berikut.

1. Siapakah nama lengkap ibu/ bapak?

2. Apakah pendidikan terakhir ibu/bapak?

3. Dimanakah tempat ibu/ bapak mengajar?

4. Dapatkah ibu/bapak menceritakan pengalaman mengajar?
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5. Sebelum saya menjelaskan tentang isi penelitian saya,terlebih dahulu saya

ingin bertanya mengenai teks eksposisi menurut ibu bagaimana?

6. Apakah pembelajaran mengenai wacana ini ada hubunganya dengan teks

eksposisi?

7. Menurut ibu/bapak apakah pembelajaran mengenai wacana dan teks

eksposisi ini sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan di sekolah tempat

iba/bapak mengajar?

8. Apakah pembelajaran mengenai wacana dan teks eksposisi ini sesuai

dengan KI dan KD yang ada dalam kurikulum di tempat ibu/bapak

mengajar?

9. Apakah penggunaan media surat kabar harian sesuai dan cocok dengan

keadaan peserta didik dan lingkungan sekolah tempat ibu/bapak mengajar?

10. Apakah hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai salah satu

alternatif media pembelajaran, khusunya menulis teks eksposisi siswa?

11. Terakhir, bagaimana menurut pendapat ibu/bapak mengenai langklah-

langkah pembelajaran yang saya rancang dalam penelitian ini?

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi yaitu mengumpulkan berita-berita atau informasi berita kriminal

yang menjadi berita Nasional maupun lokal, dan diuraikan secara rinci sebagai

berikut.

a. Mencari (Searching)

Proses utama dalam pengumpulan data adalah pencarian. Pencarian

dilakukan untuk menemukan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan
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masalah penelitian. Proses pencarian dilakukan dengan cara membaca satu

demi satu berita dalam harian umu Radar Lampung terutama Periode

Januari-September 2015 yang terdapat banyak kasus kriminal, khususnya

kasus pembegalan.

b. Mengunduh (Mengambil)

Setelah menecari dan menemukan berita-berita yang bertajuk kriminal

kemudian tulisan-tulisan itu diambil lalu di dokumentasikan untuk

digunakan sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga

proses analisis data menjadi lebih mudah.

a. Wawancara

Proses wawancara dilakukan untuk memeroleh data dari pembuat tulisan

wartawan dan redaktur pelaksana lapangan. Wawancara dilakukan melalui

pertemuan secara langsung dengan pembuat berita dan lewat telepon.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data terbagi menjadi dua tahap yaitu

a. Analisis tahap pertama

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan pada analisis data tahap  awal

dijabarkan sebagai berikut.

1. Membaca tulisan secara langsung berulang-ulang

2. Memberikan tanda pada tiap data yang dirasa penting

3. Melakukan tanya jawab pada penulis berita secara langsung atau

melalui, telpon, dan sebagianya.

b. Analisis tahap Kedua

Pada analisis data tahap kedua barulah penulis menyesuaikan pada Model
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Analisis wacana model Norman Fairclough berikut langkah-langkahnya.

1. Menganalisis teks berdasarkan teori Norman Fairclough. Elemen teks

yang akan dianalisis meliputi dengan melihat kohesi dan koherensi, tata

bahasa, pemilihan kata (Diksi), representasi, relasi dan identitas tata

bahasa, yang ditampilkan dalam teks berita.

2. Memberdayakan konteks wacana dengan maksud untuk mengetahui

penulis teks berita (wartawan) dalam memproduksi atau menulis teks

berita wacana yang ditulisnya.

3. Menganalisis situasi sosial terkait bagaimana teks itu diproduksi oleh

penulis (wartawan) dalam hal ini akan terlihat nantinya bagaimana

kesadaran mental penulis dalam menulis teks. Bagaimana pula dengan

kepercayaan dirinya. Sebatas apa pengetahuanya tentang teks yang ia tulis,

dan Bagaimana  prasangka penulis terhadap fenomena atau teks berita

yang ditulisnya.

4. Mengklasifikasi unsur-unsur teks yang terdapat dalam wacana dengan

kode dan huruf.

5. Mengembangkan hasil penelitian ini dan menghubungkanya dengan

pembelajaran menulis teks eksposisi di SMA.

6. Menguji kelayakan hasil penelitian sebagai media pembelajaran menulis

teks eksposisi di SMA.

7. Menafsirkan hasil penelitian dan melakukan evaluasi terhadap hasil

pembelajaran.

8. Menarik kesimpulan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka

dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari keseluruhan tekstual yang telah diteliti, ditemukan seluruh unsur

pembentuk tekstual yaitu koheren dan kohesi. Sementara unsur pembentuk

tata bahasa dalam keseluruhan teks berita, yang ditemukan hanya tema, untuk

modalitas tidak ditemukan. Kemudian penggunaan diksi pada seluruh teks

berita kriminal ditemukan.

2. Dari keseluruhan praktik wacana pada teks berita kriminal yang telah

dianalisis dan ditambah dengan hasil wawancara langsung peneliti dengan

pembuat berita, maka di dapat hasil bahwa sepenuhnya produksi teks berita

kriminal dalam SKH radar lampung dibuat oleh pembuat berita sendiri dalam

hal ini wartawan tanpa ada tekanan atau dipengaruhi pihak lain.

3. Dari seluruh praktik sosiokultural pada teks berita kriminal yang telah

dianalisis dengan analisis wacana model Norman Faichloug maka dapat

disimpulkan bahwa pembuat berita membuat teks berita tersebut berdasarakan

situasi sosial yang memang benar- benar terjadi pada saat itu.
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4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan media

pembelajaran pada KD 3.1 menulis teks eksposisi siswa kelas X Sekolah

Menengah Atas (SMA)

5.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat lalu

peneliti menyarankan kepada pembaca.

1. Bagi guru hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan

tentang menganalisis sebuah teks. sebagai sumber media pembelajaran untuk

menambah wawasan pengembangan pembelajaran menulis teks eksposisi dan

yang paling utama sebagai perangkat pembelajaran yang digunakan guru

dalam merancang kegiatan belajar lalu menerapkannya dalam proses belajar

mengajar , khususnya menulis teks bagi guru dan siswa.

2. Bagi siswa pemanfaatan hasil penelitian ini nantinya dapat memupuk rasa

percaya diri dan menambah daya kritis siswa dalam menyikapi dan

mengkritisi suatu fenomena yang terjadi dan sebagai referensi dalam

memproduksi atau menganalisis sebuah teks berita.

3. Bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian serupa agar nantinya

diharapkan dapat dikembangkan sebagai bahan ajar, sebagai salah satu media

sumber belajar bagi siswa mengenai wacana kritis



DAFTAR RUJUKAN

Angkowo, R dan A. Kosasih.2007. Optimalisasi Media Pembelajaran. Jakarta:
Grasindo

Ardianto, Elvinaro. 2004. Komunikasi Massa Suatu Pengantar. Bandung : Simbiosa
Rekatama Media.

Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka.

Alex Sobur. 2009. “Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana,
Analisis Semiotik dan Analisis Framing”, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arsyad, Azhar. 2010. Media Pembelajaran. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Chaedar, Alwasilah. Suzanna. Semmy. 2005. Pokoknya Menulis. Jakarta :
Pustaka Pelajar

Chaedar, Alwasilah. 2005. Menulis Paragraf Eksposisi. Jakarta : Pustaka Pelajar

Christo Rico Lado. 2011. Analisis Wacana Kritis Program Mata Najwa “Balada
Perda” di Metro Tv Nomor 2 Volume II. Jurnal Ilmiah : E- Jurnal.

Dalman. 2011. Keterampilan Menulis. Yogyakarta : Utama Press

Daniel. Parera. 1993. Menulis Tertib dan Sistematik. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional RI. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka.

Depatemen Pendidikan Nasional RI. 2008. Jakarta : Balai Puastaka

Departemen Pendidikan Nasional RI. 2007. Pedoman Bahan Ajar. Jakarta :
Balai Pustaka.

Diana, Fris. 2012. Ideologi Tersembunyi Dalam Wacana Berita Kasus Pornografi Di
Media Massa Nomor 1 Volume II Journal Ilmiah : E- Jurnal.

Djajasudarma, Fatimah 2010. Wacana: Pemahaman dan Hubungan Antarunsur.
Bandung: Refika Aditama.



Effendy.  Onong Uchjana.  2000. Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis.

Eriyanto. 2012. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta:
LKIS Printing Cemerlang.

Fairchlough, Norman. 2010. Critical Discourse Analysis (The critical studi of
Language). New  York : Rotledge.

Hamad, Ibnu. 2013. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta :
Pustaka Pelajar.

Hamalik, Oemar.2004. Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem.
Jakarta : Bumi Aksara

Ismail. Marahimin. 2009. Menulis Secara Populer. Jakarta : Pustaka Jaya

J.S. Badudu. 1990. Bahasa Lisan dan Tulis. Jakarta : Gramedia Pustaka

Kartomiharjo, Soeseno. 1999. Analisi Wacana Kritis Sebagai Bahan Kajian.
Yogyakarta : Simbiosa Rekatama Media

Kridalaksana, Harimurti. 2008. Kamus Linguistik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Keraf, Gorys. 1985. Eksposisi Komposisi Lanjutan II. Jakarta:  Grasindo.

Kusnandi, Sucipto. 2011. Media Pembelajaran. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Miarso, Yusuf H. 2004. Kegunaan Media Pembelajaran. Yogyakarta :
LKIS printing Cemerlang

Moeliono, Anton M. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen
Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Mulyana, Dedi. 2008. Bahasa Aspek Verbal Dalam Komunikasi. Jakarta :
Pustaka Pelajar

Nurdin, 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rusminto.

2012. Analisis Wacana: sebuah kajian teoritis dan
praktis. Bandar  Lampung: Universitas Lampung.

Soedjito dan Mansur Hasan. 2003. Keterampilan Menulis Paragraf. Bandung:
Remaja Karya.

Sumarlam. 2010. Analisis Wacana Tekstual dan Kontekstual. Jakarta :



Pelangi Nusantara

Sungkono. 2009. Pembelajaran Tematik dan Implementasinya.Malang :
Bayumedia Publishing.

Syamsuddin A.R. 1992. Studi Wacana: Teori-Analisis Pengajaran. Bandung:
FPBS IKIP Bandung.

Trianto. 2010. Model Pembelajaran Terpadu. Jakarta: Pustaka Hidayah.


	1 COVER depan.pdf
	2 Abstrak BHS ING Yasinta Mahendra.pdf
	3 ABSTRAK.pdf
	4 COVER dalam.pdf
	5 PERSETUJUAN.pdf
	6 PENGESAHAN.pdf
	7 PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
	8 RIWAYAT HIDUP.pdf
	9 MOTTO.pdf
	10 PERSEMBAHAN.pdf
	11 SANWACANA.pdf
	12 DAFTAR ISI.pdf
	13 DAFTAR TABEL.pdf
	14 DAFTAR GAMBAR.pdf
	15 DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

