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ABSTRAK 

 

 Analisis Teun Van Dijk Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah  

Di Provinsi Lampung  

 

 

Oleh : 

 

ADIANSYAH GUNAWAN 

 

Korupsi adalah ancaman serius. Korupsi menjadi isu yang menarik secara 

sosial karena merupakan fenomena kemerosotan ekonomi pasca reformasi. 

Korupsi merupakan masalah yang melanda sebagian besar daerah. perspektif 

tentang kemampuan media lokal dalam mengimplementasikan pandangan tentang 

korupsi para pemimpin lokal di Lampung. Media lokal telah menjadi juru bicara 

untuk membentuk informasi, pengetahuan dan sikap publik terhadap korupsi di 

Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang 

pandangan media lokal dalam menciptakan informasi tentang korupsi sehingga 

masyarakat dapat lebih kritis dalam membaca artikel media lokal di Lampung. 

Dari latar belakang diatas, ditemukan rumusan masalah seperti bagaimana 

struktur teks tajuk bertema korupsi di Tribun dan Lampung Post dalam perspektif 

Kajian Teun Van Dijk ? dan Bagaimanakah karakteristik AWK pada tajuk 

bertema korupsi di Tribun dan Lampung Post menurut Kajian Teun Van Dijk? 

Teori yang digunakan adalah analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk 

Dalam wacana Van Dijk, melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan 

kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikran 

dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini 

melakukan penelitian mendalam dengan mengumpulkan data yaitu tajuk bertema 

korupsi dan melakukan wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data 

secara menyeluruh. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif, karena 

peneliti ingin menggambarkan dan menjelaskan wacana tajuk yang ada. 

Hasil penelitian, dalam wacana tajuk yang dibuat oleh Tribun Lampung 

dan Lampung Post Tribun dan Lampung Post disusun dengan mengambil tema 

korupsi dengan mengaitkannya dengan kepala daerah. Hubungan yang ingin 

dibangun dalam temanya yakni relasi kuat antara kekuasaan dan korupsi menjadi 

ikatan yang erat. Pola kontruksi yang disusun oleh kedua media ini mayoritas 

mengaitkan korupsi dengan kekuasaan media kolaboratif. Dominasi korupsi yang 

terjadi di Lampung oleh kepala daerah terjadi karena adanya penyalahgunaan 

kewenangan. Penguatan tema korupsi yang dikedepankan yakni proses 

pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh KPK dalam melaksanakan 

kewenangannya. 



Tajuk,kedua media tersebut membangun kesadaran pembacanya untuk 

bersama mencegah korupsi. Pencegahan yang diajukan yaitu penguatan sistem 

dalam pemerintahan serta penguatan kesadaran seluruh elemen dari masyarakat 

bersama untuk mengurai korupsi sebagai musuh bersama. 

 
Kata Kunci : Tajuk Rencana, Korupsi, Van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Teun Van Dijk's Analysis of the Corruption Case of Regional Heads in 

Lampung Province 

 

 

By : 

 

ADIANSYAH GUNAWAN 

 

Corruption is a serious threat. Corruption is a socially interesting issue 

because it is a phenomenon of post-reform economic decline. Corruption is a 

problem that plagues most regions. perspective on the ability of local media to 

implement the views on corruption of local leaders in Lampung. The local media 

have become the spokespersons for shaping public information, knowledge and 

attitudes towards corruption in Lampung. This research is expected to provide 

insight into the views of local media in creating information about corruption so 

that people can be more critical in reading local media articles in Lampung. 

From the above background, it is found that the formulation of the 

problem, such as how is the structure of the editorial text with the theme of 

corruption in the Tribune and Lampung Post in the perspective of the Teun Van 

Dijk Study? and What are the characteristics of AWK in the corruption themed 

editorials in the Tribune and Lampung Post according to the Teun Van Dijk 

Study? 

The theory used is the critical discourse analysis of Teun A. Van Dijk. In 

Van Dijk's discourse, it looks at how the social structure, domination, and power 

groups exist in society and how cognition/thinking and awareness shape and 

influence certain texts. 

This study uses a qualitative approach, because this research conducts in-

depth research by collecting data, namely the corruption themed editorial and 

conducting interviews with related parties to obtain comprehensive data. The 

method used is descriptive, because the researcher wants to describe and explain 

the existing editorial discourse. 

The results of the study, in the editorial discourse made by the Lampung 

Tribune and the Lampung Post Tribune and the Lampung Post were compiled by 

taking the theme of corruption by linking it with regional heads. The relationship 

that the theme wants to build, namely the strong relationship between power and 

corruption, becomes a close bond. The construction patterns drawn up by the two 

media mostly link corruption with the power of collaborative media. The 

dominance of corruption that occurred in Lampung by regional heads occurred 

due to abuse of authority. The strengthening of the corruption theme that is put 

forward is the prevention and supervision process carried out by the KPK in 

carrying out its authority. 



Tajuk, the two media build awareness of their readers to jointly prevent 

corruption. The proposed prevention is strengthening the system in government 

and strengthening awareness of all elements of the community together to break 

down corruption as a common enemy. 

 

Keywords: Editorial, Corruption, Van Dijk 
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MOTTO 
 

 

 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 3. 
Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah 4. Yang 

mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 5. Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya ( Al- Alaq 1-5 ) 

 
 
 

“Ya tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan 
shalat dan juga keturunanku. Ya Tuhanku, terimalah doaku. Ya 
Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang 

mukmin di hari perhitungan.”(QS Ibrahim: 40-41). 
 
 
 

Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan 
apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku".   
( Umar bin Khattab ) 

 
 
 

“Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu 
walau sesaat,Ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Korupsi adalah ancaman serius. Korupsi menjadi isu yang menarik secara sosial 

karena merupakan fenomena kemerosotan ekonomi pasca reformasi. Korupsi 

merupakan masalah yang melanda sebagian besar daerah. 

 

Di era keterbukaan demokrasi, korupsi semakin tak terbendung dan akhirnya 

menjadi penyakit kronis di Indonesia. Kekuasaan daerah era otonomi membuat 

korupsi lebih terstruktur dan kegiatan korupsi merupakan bagian dari kekuasaan 

abadi mereka dengan sistem yang sistematis dan sistematis. Inilah yang disebut 

politik korupsi, suatu upaya terstruktur dan sistematis untuk melanggengkan 

perilaku korupsi. 

 

Singkatnya, korupsi tidak terbatas pada pencurian dana pemerintah. Akibat dari 

pencurian menyebabkan penderitaan yang dialami semua orang.  

Uang yang dicuri dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi 

pada akhirnya pencurian digunakan untuk memperkaya individu. kelompok. 

Wabah korupsi di Indonesia telah membuat negara ini kehilangan harga diri 

karena dianggap sebagai negara yang licik karena salah urus dan korupsi yang 

tidak terselesaikan. 

 

Korupsi telah menjadi topik hangat perhatian publik karena berdampak negatif 

terhadap masyarakat dan tokoh masyarakat. Investigasi korupsi menunjukkan 

peningkatan korupsi. Keberlanjutan dalam pemberantasan korupsi erat kaitannya 

dengan kemauan politik dan komitmen untuk mendukung penegakan hukum dan 

persamaan di depan hukum di masyarakat. (Susanto, 2012: 1) 
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Pada masa reformasi dan otonomi daerah, korupsi telah menjadi masalah yang 

melanda sebagian besar daerah. Dalam konteks demokrasi terbuka, korupsi 

semakin tak terbendung dan akhirnya menjadi penyakit kronis di Indonesia. 

Kekuasaan daerah era otonomi telah menyusun korupsi ke dalam sistem yang 

sistematis dan sistematis, menjadikan korupsi sebagai bagian dari kekuasaan yang 

abadi. Inilah yang disebut dengan kebijakan korupsi. Ini merupakan upaya 

terstruktur dan sistematis untuk melanggengkan korupsi. Di era otonomi, sangat 

umum kebijakan korupsi diimplementasikan melalui alat yang terorganisir, yang 

membuat pemerintah tingkat tinggi nyaman dan pemerintah tingkat rendah 

diuntungkan. Pendapatan dari korupsi berkurang. Korupsi adalah penggunaan 

kekuasaan implisit dan resmi sesuai dengan hukum. Menurut undang-undang, 

korupsi merupakan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 

(Ayaullah, 2013). 

 

Di Indonesia sendiri, banyak pejabat pemerintah mulai dari eksekutif hingga 

legislatif hingga pemerintah daerah hingga pusat tidak kebal terhadap korupsi, 

dengan suap mencapai 65%. Sedangkan untuk tindak pidana korupsi berdasarkan 

pekerjaan atau jabatan yang terjadi di Indonesia dari tahun 200 hingga 2019, 

pekerjaan swasta didominasi oleh 266 orang. Ada 27 birokrat tingkat pertama (I / 

II / III), 22 hakim, 12 pengacara, 8 jaksa penuntut, 7 komisaris, 6 perusahaan, duta 

besar, 27 kepala kementerian / lembaga, dan 2 polisi serta 118 lainnya. Selain itu, 

menurut data KPK dari 200 hingga 2018, 22 dari 3 provinsi di Indonesia telah 

dirusak oleh tindakan 95 bupati yang terlibat kasus korupsi, termasuk 50 bupati 

dan dua wakil bupati., 22 walikota, satu wakil walikota, dan 20 orang. Pimpinan 

daerah terjerat berbagai kasus korupsi, yakni 188 kasus pengadaan barang dan 

jasa, 6 kasus pengelolaan anggaran, 23 kasus perizinan, 2 kasus pemerasan, 3 

kasus penyalahgunaan kekuasaan, 31 kasus TPPU, dan 56 kasus kasus 

Suap.(https://mediaindonesia.com/read/detail/270337penyuapandominasikasuskor

upsi5tahunterakhir ) 

 

Menurut penilaian KPK dalam mencegah potensi penyebaran korupsi, Lampung 

menempati peringkat empat besar di Indonesia dan berpotensi korupsi. Seluruh 

daerah/kota Lampung mengapresiasi potensi korupsi. Indeks inilah yang 
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digunakan tim KPK untuk mengevaluasi pemeringkatan nasional Lampung. 

Kasus terakhir adalah korupsi di Lampung. Delapan bupati terlibat kasus suap 

kepala daerah, namun sejak 2018 KPK berhasil melakukan operasi penyitaan 

(OTT). Ada empat kasus korupsi bupati di Lampung (Kompas.com 8 Oktober 

2019). Kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala provinsi Lampung itu segera 

dihentikan dan mencapai tingkat yang rendah, menjadi preseden buruk bagi 

pemerintah di Lampung. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan menunjukkan 

pengelolaan yang tidak memadai, sehingga masyarakat dan masyarakat menjadi 

korban korupsi oleh para pemimpin lokal. 

 

Menurut penilaian KPK dalam mencegah potensi penyebaran korupsi, Lampung 

masuk empat besar di Indonesia dan memiliki potensi korupsi yang tinggi. 

Seluruh daerah/kota Lampung mengapresiasi potensi korupsi. Inilah matrik yang 

digunakan tim KPK untuk menilai peringkat nasional Lampung. Kasus terakhir 

adalah korupsi di Lampung. Delapan bupati terlibat suap kepala daerah, namun 

sejak 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi 

penangkapan manual (OTT) kasus korupsi di Lampung. .. Status (Kompas.com 8 

Oktober 2019)). Perilaku koruptif kepala provinsi Lampung langsung terdeteksi 

dan mencapai level terendah, sehingga menjadi preseden buruk bagi Pemprov 

Lampung. Kasus-kasus korupsi yang dilakukan menunjukkan bahwa 

pengelolaannya tidak ketat, yang menyebabkan masyarakat dan masyarakat 

menjadi korban perilaku korupsi dari para pemimpin lokal. 

 

Media massa digunakan untuk mendukung nilai-nilai kelompok dan mengontrol 

bagaimana nilai-nilai kelompok diwujudkan. Media massa memegang peranan 

yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Komunikasi memainkan peran 

yang menentukan dalam mengkomunikasikan informasi. Pemerintah dan beberapa 

kelompok di dalam pemerintahan juga menggunakan kekuatan media untuk 

mempengaruhi opini publik. Dalam dunia politik, media massa digunakan sebagai 

sarana penyampaian berita dan informasi yang sangat efektif. (Kompasiana, 31 

Oktober 2013) 

Media massa berperan dengan merancang pemberitaan terkait korupsi sebagai 

salah satu pilar demokrasi, baik itu korupsi skala besar maupun kecil, merupakan 
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tindakan pungutan liar di tingkat masyarakat bawah atau di tingkat nasional. 

Inilah salah satu fungsi yang dilakukan oleh media. Mewarnai dan memotivasi 

partners untuk terus memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama 

korupsi, pemberitaan tentang korupsi, dari skala kecil, semacam perpajakan ilegal 

di masyarakat, hingga hampir selalu melibatkan media warna jaringan elit di 

tingkat nasional.. Oleh karena itu, korupsi dianggap memang bersifat lokal dan 

sulit untuk diatasi. Padahal, dibandingkan dengan period pra reformasi politik di 

Indonesia, tingkat kekhawatiran tersembunyi yang merugikan rakyat dan 

penyalahgunaan kekuasaan tergolong "buruk". Pandangan faktual yang 

mencerminkan korupsi, biasanya dominan di ranah publik (Susanto,2012 ) 

 

Mardikantoro, 2014 menyampaikan bahwa  Laporan opini atas opini-opini 

tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan kasus korupsi yang dimuat di banyak 

media di Indonesia tentu akan membuat perbedaan besar antara berita politik dan 

korupsi. .. Perselisihan pemberitaan isu politik lebih kompleks karena melibatkan 

banyak aspek dan manfaat. Banyak penelitian yang bisa dijadikan acuan untuk 

menjelaskan hubungan dengan media dan pemberitaan korupsi. 

 

Karena isu korupsi tidak lagi dipahami hanya sebagai berita tetapi juga sebagai 

produk media massa, fungsi departemen pendidikan ini harus dikaitkan dengan 

media massa, termasuk transmisi beberapa informasi. Berita Korupsi. Media harus 

mendidik masyarakat umum tentang dampak korupsi, termasuk korupsi, 

potensinya, tindakan pencegahan dan pers. Orang-orang yang terdidik dapat 

membantu mengendalikan korupsi di lingkungan mereka. Dalam hal ini, aturan 

pengelolaan informasi sangat ketat sehingga media tidak memainkan peran yang 

ideal dalam pers. .. Sayangnya, pemilik media seringkali bisa tunduk pada otoritas 

negara. Ini karena profesionalisme orang-orang di media semakin lemah. Selain 

itu, profesionalisme, yang hanya terkait dengan pengetahuan para profesional 

yang menyajikan berita "ringan", mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

konstruktif yang benar. Dalam kondisi pelaporan tersebut, laporan korupsi harus 

melalui proses penyaringan yang ketat dan tidak bisa hanya melaporkan kasus 

penggelapan oleh negara. (Susanto 2012: 3). 
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Sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, media wajib melakukan pengawasan 

sosial untuk mencegah korupsi jika tidak terjadi, atau jika terjadi atau dihadapkan 

pada keadaan di mana itu terjadi. Dalam kampanye antikorupsi, media harus 

digunakan dalam berbagai peran, mulai dari pencegahan masalah hingga 

pendidikan dan aksi antikorupsi. Pelaporan masalah korupsi publik adalah produk 

yang sangat penting. Artinya, media masih menyisakan celah dalam pemberitaan 

korupsi. Dominasi surat dakwaan mengisyaratkan realitas aktivitas media saat ini. 

(Susanto, 2012: ). Sebagai sarana penyampaian informasi, media massa pada titik 

tertentu mengikuti idealisme yang diinginkan oleh para aktor politik yang 

terintegrasi ke dalam piramida kekuasaan utama, pemerintahan, pemerintahan dan 

ekonomi. Karena media adalah alat politik bagi mereka yang berkuasa, mereka 

berbagi model informasi yang sama, mereka datar, dan tidak dapat berfungsi 

sebagai entitas yang mengajarkan pelajaran kehidupan di masyarakat. Karena 

media adalah alat politik bagi mereka yang berkuasa, mereka berbagi model 

informasi yang sama, mereka datar, dan tidak dapat berfungsi sebagai entitas yang 

mengajarkan pelajaran kehidupan di masyarakat. Berita itu mengangkat beberapa 

gagasan demokratis dari beberapa regulator tingkat bawah, tetapi jelas bahwa itu 

berfokus pada kepentingan kelompok. Pemberantasan korupsi merupakan 

peristiwa penting dan membutuhkan peran semua pihak, termasuk media. Selama 

ini media hanya fokus pada pemberantasan korupsi. Menyeimbangkan peran 

media tidak hanya dengan memperhatikan korupsi tetapi juga dengan mendorong 

masyarakat untuk memperhatikan dan menjelaskan korupsi dengan baik. 

(Susanto, 2012: 2) 

 

Keberadaan pers secara historis dikaitkan dengan peran pers, dan skeptisisme 

tentang munculnya gelombang korupsi di semua sektor juga terkait erat dengan 

jalur media massa. Menjadi media independen di bawah kendali kekuasaan yang 

ketat dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Tentu saja, tidak semua kasus 

kerusakan keuangan negara akan dipublikasikan, terutama yang melibatkan elit 

kekuatan politik. Ada upaya sistematis yang melibatkan semua aparat pemerintah 

yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dan "keamanan" untuk 

membendung laporan korupsi. Saluran strategis untuk mengelola informasi, 

beroperasi dengan semangat yang stabil dan menghalangi media untuk 
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memuaskan kehendak aktor politik, selalu diringkas menjadi piramida kekuatan 

politik, pemerintahan, dan ekonomi. Dalam konteks ini, yang tampak 

mendominasi pemberitaan media adalah keberhasilan pelaksanaan pembangunan 

oleh pemerintah. 

 

Media merupakan salah satu pionir dalam pemberantasan korupsi. Perhatikan pers 

lokal, yang memberikan informasi tentang korupsi. Pers sangat mudah membuat 

opini publik. Artinya, sangat mudah bagi pers untuk mengubah pejabat yang 

korup menjadi korban dan karakter yang buruk, atau membuat pidato yang cadel 

tentang kasus tersebut untuk membuat orang yang korup terlihat tidak bersalah. 

Namun, media adalah organisasi yang sangat peduli. Media bukan hanya suara 

masyarakat, tetapi juga media perdagangan. Jika media benar-benar didominasi 

oleh kepentingan komersial, maka tidak heran jika banyak media yang bisa dibeli 

pejabat untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan mereka. Hal-hal yang 

tidak Anda miliki dan tidak dapat diharapkan untuk dimiliki secara wajar. 

 

Hal ini sejalan dengan pandangan Burton (2008) bahwa nilai informasi mewakili 

kepentingan orang-orang tertentu. Burton juga melengkapinya dengan kalimat 

“nilai-nilai dapat dilihat sebagai acuan bagi kepentingan idealis”. Artinya 

informasi tersebut bukanlah penjelasan yang sebenarnya, melainkan suatu 

konstruksi fakta, termasuk netralitas. Netralitas ini tidak terlepas dari peran subjek 

media dalam visi subjek yang dikutuk. Perubahan yang terjadi di masyarakat 

tentunya dipengaruhi oleh berbagai aspek yang sebagian besar berasal dari bahasa 

media massa. 

 

Mengutip Sosiowati (2013) dari (Nur Indah Sholikhati, dkk, 2017), tampilan 

fungsional teks digunakan untuk melihat bagaimana seorang pengguna bahasa 

memiliki nilai idealis tertentu. Ia menyatakan bahwa setiap penggunaan bahasa 

memiliki tujuan idealis tertentu. Dalam jebakan yang lengkap, rupanya, 

pengelolaan informasi korupsi yang diberitakan di media massa harus melalui 

proses pemantauan yang berjenjang agar semua kasus korupsi yang lahir atas 

kehendak penguasa muncul. Oleh karena itu, demi keamanan dan keberlanjutan, 

tidak semua kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat pemerintah yang 
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berkuasa, dapat dilaporkan secara transparan. Naskah yang ditulis oleh pers lokal 

tidak lepas dari atasan Anda. Oleh karena itu, menarik untuk mengamati 

bagaimana media lokal melaporkan korupsi di tingkat lokal. 

 

Naskah pers lokal yang meliput korupsi di tingkat lokal menarik untuk dikaji, 

karena interaksi antara jurnalis korup dan pejabat pemerintah lebih kuat. Ini 

berbeda dengan apa yang diberitakan pers dalam negeri tentang pegawai negeri 

sipil pusat yang korup. Analisis kritis terhadap isi pemberitaan korupsi menarik 

karena dapat menunjukkan apakah jurnalisme sebagai salah satu pilar demokrasi 

benar-benar berhasil. belum. Media telah melakukan tugasnya dengan baik dalam 

arti sebagai alat kontrol sosial dan bermanfaat bagi masyarakat dan kebenaran. 

(Susanto, 2012: halaman) 

 

Jurnalisme yang ditunjukkan oleh Fernando (2006) yang dikutip oleh Dwiyanto 

Indiahono, FISIP dan Universitas Jenderal Sudirman menunjukkan bahwa media 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kepercayaan (level of 

trust) publik terhadap pemerintah. Salah satu penyebab fluktuasi kepercayaan 

publik terhadap pemerintah adalah karena pemberitaan skandal pejabat publik 

terkait korupsi. Pers adalah alat yang berpengaruh untuk mengontrol fungsi 

pemerintahan. Pemerintah tanpa korupsi akan meningkatkan citra positif 

pemerintah di media dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadapnya. 

Pemerintah yang korup meningkatkan citra negatif pemerintah di media dan 

mengurangi kredibilitas dan otoritas mereka. Korupsi merupakan perbuatan yang 

sangat merugikan bangsa. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi negara, 

mengurangi investasi, meningkatkan kemiskinan dan meningkatkan ketimpangan 

pendapatan. 

 

Pers merupakan media yang ampuh dalam melawan tindak pidana korupsi. Jika 

merujuk pada media di Provinsi Lampung yang biasa digunakan sebagai sarana 

penyampaian informasi yaitu Lampung Post dan Tribun News Lampung 

merupakan media yang mempengaruhi Provinsi Lampung dalam hal jumlah, 

volume siaran. , dan bahwa penerapan prinsip keseimbangan informasi tentang 

kasus korupsi harus dihormati dan itulah ideologi yang dianut media. Sifat media 
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dan kedekatannya dengan kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat luas, 

memiliki dampak yang signifikan terhadap media dan memungkinkan netralitas 

ini dijalankan. 

1. Bupati Lampung Tengah Mustafa pada 15 Februari 2018 

2. Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan 26 Juli 2018 

3. Bupati Mesuji Khamamik pada 23 Januari 2019 

4. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara 6 Oktober  

            2019  ( Kompas.com - 08/10/2019 ) 

 

Dalam hal ini, media berperan penting dalam konstruksi realitas. Salah satu peran 

media massa adalah berperan sebagai perantara (intermediary/komunikator) antara 

realitas sosial objektif dengan pengalaman pribadi “media massa” itu sendiri. 

Media massa bertindak sebagai perantara dan membuat hubungan dengan cara 

berikut: Media massa sering berada di antara kita (sebagai penerima) dan bagian 

lain dari pengalaman di luar persepsi, dan media bersama kita dan pihak lain yang 

terlibat dalam hukum, industri, dan pemerintah. , Dan kegiatan lainnya. Media 

massa dapat menyediakan saluran komunikasi untuk organisasi yang berbeda, 

media dapat memungkinkan orang lain untuk menghubungi kami, dan saluran 

kami dapat menghubungi pihak lain juga. Media massa sering menyediakan 

materi untuk mempublikasikan kelompok dan organisasi lain, bukan hanya 

peristiwa tertentu.  

 

Naskah tentang korupsi di pers lokal tidak dapat memisahkan nilai dan etika 

peneliti jika dilihat melalui analisis kritis. Nilai-nilai dan etika peneliti dalam 

penelitian ini tidak boleh berpihak pada korupsi, didukung oleh media lokal 

hingga masyarakat umum, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dalam hal 

korupsi yang sedang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

perspektif tentang kemampuan media lokal dalam mengimplementasikan 

pandangan tentang korupsi para pemimpin lokal di Lampung. Media lokal telah 

menjadi juru bicara untuk membentuk informasi, pengetahuan dan sikap publik 

terhadap korupsi di Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan tentang pandangan media lokal dalam menciptakan informasi tentang 
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korupsi sehingga masyarakat dapat lebih kritis dalam membaca artikel media 

lokal di Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini, adalah.  

1. Bagaimanakah struktur teks tajuk bertema korupsi kepala daerah di Tribun 

dan Lampung Post dalam perspektif Kajian Teun Van Dijk ?  

2. Bagaimanakah karakteristik Analisis Wacana Kritis pada tajuk bertema 

korupsi kepala daerah di Tribun dan Lampung Post menurut Kajian Teun 

Van Dijk 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah.  

1. Untuk mendeskripsikan struktur teks tajuk Harian Tribun Lampung dan 

Lampung Post menurut kajian van Dijk.  

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik Analisis Wacana Kritisp dalam teks 

tajuk Harian Tribun Lampung dan Lampung Post menurut kajian van Dijk. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai praktik kekuasaan yang ada 

pada berita melalui analisis Teun Van Dijk tentang pemberitaan Korupsi 

Kepala Daerah Provinsi Lampung di media lokal 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

pembaca surat kabar lokal, serta bagi mahasiswa mengenai kontruksi 

korupsi kepala daerah di Provinsi Lampung.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu 

  Kajian pustaka berisi uraian singkat dari penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

bahan perbandingan dan pertimbangan oleh peneliti. Sebelumnya penelitian 

mengenai analisis wacana telah banyak dilakukan dengan objek yang berbeda-

beda. Berikut beberapa uraian singkat mengenai penelitian serupa yang ditemukan 

peneliti beserta perbedaan penelitian yang akan dilakukan: 

a. Analisis Wacana Kritis (Awk) Model Teun A. Van Dijk Pada 

Pemberitaan Surat Kabar Republika Oleh Hera Wahdah Humaira  

Analisis Wacana Kritis Model Van Dijk pada Pemberitaan Surat Kabar 

bertemakan “Pemilih Pemula Dinilai Pasif” berisi tentang karakteristik dan 

pendekatan model Van Dijk yang menggambarkan tiga aspek yaitu struktur 

makro, superstruktur dan struktur mikro hal yang penting yaitu  

1. Analisis Wacana Kritis menggambarkan Struktur makro pada surat kabar 

Republika, menggambarkan secara umum tentang tema “Pemilih Pemula 

Dinilai Pasif” pada masing-masing topik berita, dan didalamnya tedapat 

point-point penting yang merujuk kembali pada tema besarnya.  

2. Superstruktur wacana kritis, peneliti menginterpretasikan tema atau topik 

yang yang dikedepankan oleh media dan skema atau urutan berita yang 

ditampilkan di dalam teks berita. Pada wacana berita pemilih pemula dinilai 

pasif, posisi tema atau topik pada umumnya terletak di bagian judul berita. 

Sedangkan bagian isi dan penutup media menyampaikan laporan mengenai 

situasi atau proses pemilu dalam teks berita.  

3. Struktur mikro wacana kritis pada surat kabar Republika, Jumat 28 Oktober 

2016, pada umumnya mereprentasikan keterlibatan beberapa elemen 
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wacana, yakni aspek semantik(latar, praanggapan, detil dan maksud), aspek 

sintaksis (bentuk kalimat aktif dan pasif, kata ganti koherensdan 

nominalisasi) aspek stilistik (leksikon) sedangkan aspek retoris (grafis, 

metafora dan ekspresi). Sehingga berita surat kabar republika dari ketiga 

struktur wacana model Van Dijk yaitu struktur makro, superstruktur dan 

micro berserta elemennya berkenaan dengan “Pemilih Pemula Dinilai Pasif” 

tema tersebut diskemakan untuk situasi dan survei tentang pemilih pemula 

yang pasif, tetapi ketika keseluruhan wacana dianalisis secara kritis maka 

dialek pada berita “Pemilih Pemula dinilai Pasif: berhubungan dengan 

situasi, institusi dan struktur sosial yang membentuknya yang digunakan 

untuk mempengaruhi dan menekankan hal-hal tertentu pada satu kelompok 

partai. 

 

b. Korupsi Dalam Konstruksi Media : Analisis Tekstual Pemberitaan 

Korupsi Di Televisi Swasta Nasional Indonesia Dalam Perspetif Analisis 

Wacana Kritis Van Dijk Oleh Hari Bakti Mardikantoro B. Wahyudi 

Joko Santoso 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik tekstual dalam wacana berita 

korupsi pada televisi swasta nasional Indonesia. Pendekatan penelitian berupa 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori analisis wacana kritis van Dijk. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dengan teknik 

lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis wacana Teun A van 

Dijk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi tekstual pada aspek struktur 

makro, suprastruktur, dan struktur mikro teks berita korupsi di televisi cenderung 

berpihak pada gerakan menolak dan mengecam adanya kasus korupsi. Pada 

Metro TV lebih memanfaatkan kosakata informal, ekspresi eufemistik, dan 

penggunaan kalimat pasif. Sementara konstruksi pemberitaan di NET, wartawan 

lebih menggunakan kosakata lugas, penggunaan kalimat aktif, dan metafora. Dari 

temuan tersebut, secara umum wartawan terlihat memarjinalkan para pelaku 

korupsi dan memberikan citra positif kepada penegak hukum. 
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c. Wacana Berita Korupsi di Surat Kabar: Kajian Analisis Wacana Kritis 

Van Dijk dalam Dimensi Praktik Sosial Hari Bakti Mardikantoro, 

Muhammad Badrus Siroj , Esti Sudi Utami 

 

Penelitian ini bertujuan menentukan praktik sosial dalam memproduksi 

wacana berita korupsi di surat kabar. Data dalam penelitian ini dijaring 

menggunakan metode simak dengan teknik catat. Adapun data penelitian 

berupa penggalan teks berita korupsi di surat kabar Kompas, Republika, 

Suara Merdeka, dan Jawa Pos. Analisis data menggunakan model analisis 

wacana kritis van Dijk dengan focus pada dimensi praktik sosial. Dimensi 

praktik sosial berhubungan dengan berbagai tataran organisasi sosial yang 

berbeda-beda. Hasil penelitian adalah (1) aspek institusional, yakni institusi 

media massa biasanya memiliki orientasi ekonomi atau politik yang 

memungkinkan dapat mengintervensi dan memengaruhi suatu pemberitaan; 

(2) aspek situasional, yakni dalam melakukan pengemasan pemberitaan, 

media cetak akan mempertimbangkan situasi-situasi yang sedang hangat 

dibicarakan, peristiwa aktual yang sedang terjadi, serta cara media 

memandang isu atau peristiwa tersebut; (3) aspek sosial budaya, yakni lebih 

melihat pada kajian etika yang menjadi latar atau setting adanya suatu nilai-

nilai etis atau moralitas yang diterapkan, dan (4) aspek sosiologis media dan 

masyarakat, yakni dengan adanya perubahan sistem politik, ekonomi, dan 

sosial budaya, maka kondisi sosiologis masyarakat juga akan terpengaruh. 

Adanya perubahan mengenai kebebasan pers yang semula dibatasi menjadi 

bebas, maka suatu media bisa memberitakan suatu peristiwa sesuai dengan 

sudut pandang dan kepentingan masing-masing pemilik media. 

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel I sebagai 

berikut : 
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No Judul 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Teori Yang 

Digunakan 

Metode Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Analisis 

Wacana Kritis 

(Awk) Model 

Teun A. Van 

Dijk  

Pada 

Pemberitaan 

Surat Kabar 

Republika  

 

 

Untuk 

mengetahui 

analisis wacana 

kritis model 

Teun A. Van 

Dijk terhadap 

pemberitaan 

Pemilih Pemula 

dinilai pasif di 

surat kabar 

harian 

Republika edisi 

28 oktober 2016 

Analisis 

Wacana 

Kritis Model 

Van Dijk 

Metode yang 

digunakan 

untuk 

mengumpulkan 

data dalam 

penelitian ini 

ada dua, yaitu 

dokumentasi 

dan telaah isi. 

Struktur makro pada surat 

kabar Republika, 

menggambarkan secara 

umum tentang tema 

“Pemilih Pemula Dinilai 

Pasif” pada masing-masing 

topik berita, dan 

didalamnya tedapat point-

point penting yang 

merujuk kembali pada 

tema besarnya. 2. 

Superstruktur wacana 

kritis, peneliti 

menginterpretasikan tema 

atau topik yang yang 

dikedepankan oleh media 

dan skema atau urutan 

berita yang ditampilkan di 

1. Mengambil 

topik terkait 

pemilih 

pemula  

2. Mengambil 

obyek tempat 

yang berbeda 

yakni di 

jogjakarta 

1. Pendekatan 

model Van 

Dijk yang 

menggambark

an tiga aspek 

yaitu struktur 

makro, 

superstruktur 

dan struktur 

mikro 

2. Mengambil 

surat kabar 

sebagai media 

analisis 

 

1
3
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dalam teks berita. Pada 

wacana berita pemilih 

pemula dinilai pasif, posisi 

tema atau topik pada 

umumnya terletak di 

bagian judul berita. 

Sedangkan bagian isi dan 

penutup media 

menyampaikan laporan 

mengenai situasi atau 

proses pemilu dalam teks 

berita. 3. Struktur mikro 

wacana kritis pada surat 

kabar Republika, Jumat 28 

Oktober 2016, pada 

umumnya mereprentasikan 

keterlibatan beberapa 

elemen wacana, yakni 

aspek semantik(latar, 

praanggapan, detil dan 

maksud), aspek sintaksis 

1
4
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(bentuk kalimat aktif dan 

pasif, kata ganti 

koherensdan nominalisasi) 

aspek stilistik (leksikon) 

sedangkan aspek retoris 

(grafis, metafora dan 

ekspresi). Sehingga berita 

surat kabar republika dari 

ketiga struktur wacana 

model Van Dijk yaitu 

struktur makro, 

superstruktur dan micro 

berserta elemennya 

berkenaan dengan 

“Pemilih Pemula Dinilai 

Pasif” tema tersebut 

diskemakan untuk situasi 

dan survei tentang pemilih 

pemula yang pasif, tetapi 

ketika keseluruhan wacana 

dianalisis secara kritis 

1
5
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maka dialek pada berita 

“Pemilih Pemula dinilai 

Pasif: berhubungan dengan 

situasi, institusi dan 

struktur sosial yang 

membentuknya yang 

digunakan untuk 

mempengaruhi dan 

menekankan hal-hal 

tertentu pada satu 

kelompok partai 

2. Korupsi 

Dalam 

Konstruksi 

Media : 

Analisis 

Tekstual 

Pemberitaan 

Korupsi Di 

Televisi 

Menganalisis 

praktik tekstual 

dalam wacana 

berita korupsi 

pada televisi 

swasta nasional 

Indonesia 

Teknik 

analisis 

yang 

digunakan 

dalam 

penelitian 

ini adalah 

teknik 

analisis 

Pendekatan 

penelitian 

berupa 

pendekatan 

deskriptif 

kualitatif 

dengan teori 

analisis 

wacana kritis 

Dimensi tekstual pada 

aspek struktur makro, 

suprastruktur, dan 

struktur mikro teks 

berita korupsi di televisi 

cenderung berpihak 

pada gerakan menolak 

dan mengecam adanya 

kasus korupsi.  

1. Pemberitaan 

Korupsi Di 

Televisi 

Swasta 

Nasional 

Indonesia 

2. Metode 

pengumpulan 

data dilakukan 

1. Tema yang 

diangkat tema 

korupsi 

2. Memakai teknik 

analisis wacana 

kritis Teun A 

van Dijk 

1
6
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Swasta 

Nasional 

Indonesia 

Dalam 

Perspetif 

Analisis 

Wacana Kritis 

Van Dijk 

wacana 

Teun A van 

Dijk 

van Dijk. Pada Metro TV lebih 

memanfaatkan kosakata 

informal, ekspresi 

eufemistik, dan 

penggunaan kalimat 

pasif. Sementara 

konstruksi pemberitaan 

di NET. 

Wartawan lebih 

menggunakan kosakata 

lugas, penggunaan 

kalimat aktif, dan 

metafora. Dari temuan 

tersebut, secara umum 

wartawan terlihat 

memarjinalkan para 

pelaku korupsi dan 

memberikan citra 

positif kepada penegak 

hukum. 

dengan 

metode simak 

dengan teknik 

lanjutan simak 

bebas libat 

cakap, teknik 

rekam, dan 

teknik catat 

1
7
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3. Wacana 

Berita 

Korupsi di 

Surat Kabar: 

Kajian 

Analisis 

Wacana Kritis 

Van Dijk 

dalam 

Dimensi 

Praktik Sosial 

Menentukan 

praktik sosial 

dalam 

memproduksi 

wacana berita 

korupsi di 

surat kabar.  
 

Model 

analisis 

wacana 

kritis van 

Dijk 

dengan 

focus 

pada 

dimensi 

praktik 

sosial.  
 

Model 

analisis 

wacana kritis 

van Dijk  
 

Hasil penelitian 

adalah (1) aspek 

institusional, yakni 

institusi media 

massa biasanya 

memiliki orientasi 

ekonomi atau 

politik yang 

memungkinkan 

dapat 

mengintervensi dan 

memengaruhi suatu 

pemberitaan; (2) 

aspek situasional, 

yakni dalam 

melakukan 

pengemasan 

pemberitaan, media 

cetak akan 

 Adanya 

penekanan 

pada aspek 

sosiologis 

yakni aspek 

institusional,  

aspek 

institusional,  

aspek sosial 

budaya,  

Aspek 

sosiologis 

media dan 

masyarakat,  

 

3. Dalam 

memandang 

kasus korupsi  

Pada 

penelitian ini 

1. Pengkajian 

masalah 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kritis 

2. Menggunakan 

Teori yang 

sama  

 

1
8
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mempertimbangkan 

situasi-situasi yang 

sedang hangat 

dibicarakan, 

peristiwa aktual 

yang sedang terjadi, 

serta cara media 

memandang isu 

atau peristiwa 

tersebut; (3) aspek 

sosial budaya, yakni 

lebih melihat pada 

kajian etika yang 

menjadi latar atau 

setting adanya suatu 

nilai-nilai etis atau 

moralitas yang 

diterapkan, dan (4) 

aspek sosiologis 

media 

nasional 

memandang 

kasus nasional 

sementara 

penelitian ini 

melakukan 

analisa sikap 

media lokal 

1
9
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media dan 

masyarakat, yakni 

dengan adanya 

perubahan sistem 

politik, ekonomi, 

dan sosial budaya, 

maka kondisi 

sosiologis 

masyarakat juga 

akan terpengaruh. 

Adanya perubahan 

mengenai 

kebebasan pers 

yang semula 

dibatasi menjadi 

bebas, maka suatu 

media bisa 

memberitakan suatu 

peristiwa sesuai 

2
0
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dengan sudut 

pandang dan 

kepentingan 

masing-masing 

pemilik media.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
1
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2.2 Analisis Wacana  

Wacana adalah istilah yang sering dipakai oleh masyarakat dewasa ini. 

Terdapat sejumlah pengertian tentang istilah wacana. Dalam bidang sosiologi, 

wacana menunjuk terutama dalam hubungan konteks sosial dari pemakaian 

bahasa. Dalam bidang linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar 

daripada kalimat. 

Kata wacana merupakan kata tidak asing lagi didengar dalam kehidupan 

keseharian. Pemakaian kata wacana sering dipakai oleh berbagai disiplin ilmu 

mulai dari studi bahasa, psikologi, politik, komunikasi, sastra maupun disiplin 

ilmu lainnya. Masing-masing disiplin ilmu tentu saja memiliki perspektif dan 

pengertian istilah wacana  

Istilah wacana dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer (KBIK) terdapat 

tiga hal. Pertama, percakapan, ucapan dan tutur. Kedua, keseluruhan tutur 

atau cakapan yang merupakan suatu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa terbesa, 

terlengkap yang realisasinya pada bentuk karangan yang utuh, seperti novel, 

buku dan artikel (Salim, 2000: 1709).  

Henry Guntur Tarigan (197:27) mengemukakan bahwa wacana adalah satuan 

bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki 

kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, 

berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. 

 

Terdapat tiga hal sentral dalam kaitannya dengan pengertian wacana, yaitu 

teks, konteks, dan wacana. Eriyanto (2001) kemudian menjelaskan ketiga 

makna tersebut sebagai berikut. Teks adalah semua bentuk bahasa, bukan 

hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis 

ekspresi komunikasi, ucapan, musik gambar, efek suara, citra, dan 

sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar 

teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, 

situasi dimana teks tersebut diproduksi. Wacana di sini dimaknai sebagai teks 

dan konteks secara bersama-sama. 

 

Lebih lanjut Eriyanto (2001) Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik 

formal, karena memusatkan perhatian pada level di atas kalimat, seperti 
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hubungan gramatikal yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat. 

Analisis wacana pada bidang psikologi sosial diartikan sebagai pembicaraan. 

Wacana yang dimaksud mirip dengan struktur dan bentuk wawancara dan 

praktik dari pemakainya. Sementara dalam bidang politik, analisis wacana 

adalah praktik pemakaian bahasa, terutama politik bahasa, karena bahasa 

adalah aspek sentral dari penggambaran suatu subjek dan lewat bahasa 

ideologi terserap di dalamnya. Aspek itulah yang dipelajari dalam analisis 

wacana. 

 

James Deese dalam karyanya Thought into Speech: the Psychology of a 

language (1984:72), sebagaimana dikutip ulang oleh Sumarlan (2009:6) 

menyatakan bahwa wacana adalah seperangkat proposisi yang saling 

berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau rasa kohesi bagi 

penyimak atau pembaca. Kohesi atau kepaduan itu sendiri harus muncul dari 

isi wacana, tetapi banyak sekali rasa kepaduan yang dirasakan oleh penyimak 

atau pembaca harus muncul dari cara pengutaraan, yaitu pengutaraan wacana 

tersebut.  

 

Sedangkan dalam ranah sosiologi, Eriyanto (2001) mengatakan, wacana 

menunjuk terutama pda hubungan antara konteks sosial dari pemakaian 

bahasa. Dalam pengertian linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih 

besar dari kalimat. Analisis wacana dalam studi linguistik ini merupakan 

reaksi dri bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kata, 

frase atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan dari unsur tersebut. 

Analisis wacana, kebalikan dari linguistik formal. Linguistik formal justru 

memusatkan perhatian pada level di atas kalimat seperti hubungan gramatikal 

yang terbentuk pada level yang lebih besar dari kalimat.  

 

Pandangan dari kaum kritis sebagai kelompok ketiga ingin mengoreksi 

pandangan kaum kontrukstivisme. Analisis wacana dalam paradigma ini 

menekankan pada kontelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan 

reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang 

bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat erat 
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berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam 

masyarakat (Eriyanto, 2001: 6).  

 

Dalam khasanah studi analisis tekstual, analisis wacana masuk dalam 

paradigma penelitian kritis, suatu paradigma berpikir yang melihat pesan 

sebagi petarungan kekuasaan, sehingga teks berita dipandang sebagai bentuk 

dominasi dan hegemoni suatu kelompok kepada kelompok lain. Wacana 

dengan demikian adalah suatu alat representasi di mana suatu kelompok yang 

dominan memarjinalkan posisi kelompok yang tidak dominan (Eriyanto, 

2001: 18)  

Melalui pemahaman paradigma kritis ini teori yang digunakan tentu saja 

bukan diambil dari lingkungan linguistik, tetapi pengertian wacana yang 

diperkenalkan oleh Michael Foucault dan Althusser. Sumbangan terbesar 

Foucault terutama adalah mengenalkan wacana sebagai praktik sosial. 

Wacana berperan dalam mengontrol, menormalkan, dan mendisiplinkan 

individu. Sementara dalam konsepsi Althusser, wacana berperan dalam 

mendefinisikan individu dan memposisikan seseorang dalam posisi tertentu 

(Eriyanto, 2001: 19).  

 

Analisis Wacana kritis (AWK) dalam penelitian teks media memperhatikan 

beberapa aspek. AWK memandang fakta merupakan hasil proses pertarungan 

antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Dan 

menganggap berita sebagai cerminan dari kepentingan kekuatan dominan. 

Jika dilihat dari posisi media, AWK memandang media sebagai yang 

dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk memojokan 

kelompok lain sehingga media hanya dimanfaatkan dan menjadi alat 

kelompok dominan tersebut.  

 

Di sisi lain, wartawan sebagai orang yang terjun langsung meliput dan 

menulis berita dianggap AWK memiliki beberapa pengaruh dalam membuat 

wacana. Nilai dan ideologi wartawan dalam AWK tidak dapat dipisahkan 

dari proses peliputan dan pelaporan peristiwa. Wartawan juga dianggap 

sebagai partisipan dari kelompok yang ada dalam masyarakat dan memiliki 
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profesi atau pekerjaan yang memosisikannya pada kelas sosial yang berbeda. 

Sehingga AWK melihat tujuan peliputan dan penulisan sebagai pemihakkan 

kelompoknya sendiri dan atau pihak lain.  

 

Dalam analis wacana ini terdapat beberapa pendekatan atau model analisis, 

yakni Roger Fowler dkk, Theo van Leeuween, Sara Mils, Teun A van Dijk, 

dan Norman Fairclough.  

Dari model-model yang diesebutkan diatas, terdapat persamaan dan 

perbedaannya. Secara singkat, persamaan dari masing-masing model adalah 

ideologi yang menjadi bagian sentral. Namun, yang harus diperhatikan pada 

aalisis semua model adalah berpandangan bahwa wacana dapat dimanipulasi 

oleh kelompok dominan atau kelas yang berkuasa dalam masyarakat untuk 

memperbesar kekuasaannya. Selain persamaan tersebut, unit bahasa 

digunakan sebagai alat penelitian untuk mendeteksi ideologi dalam teks. 

 

2.3 Pendekatan-Pendekatan Analisis Wacana 

Analisis wacana menurut Eriyanto (2012) dalam studi linguistik 

merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan 

pada unit kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di 

antara unsur tersebut. Dalam memahami bahasa, ada tiga pendekatan atau 

pandangan yakni (Eriyanto, 2012). 

 

1. Pandangan Positivisme-Empiris 

Dalam aliran ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan 

objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat 

secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada 

kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan- 

pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan 

pengalaman empiris. Salah satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan 

antara pemikiran dan realitas. 

 

Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari 

pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna 

subjektif atau nilai yang mendasari penyataannya, sebab yang penting 
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adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah 

sintaksis dan semantik. Analisis wacana dimaksudkan untuk 

menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. 

Wacana lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran/ketidakbenaran 

(menurut sintaksis dan semantik). 

 

2. Pandangan Konstruktivisme 

Aliran ini merupakan kebalikan dan menolak pandangan positivisme-

empiris. Bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami 

realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai 

pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor 

sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan- hubungan sosialnya. 

 

Bahasa diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. 

Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yakni 

tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang 

pembicara. Analisis wacana dalam paradigma ini dimaksudkan sebagai 

suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna- makna 

tertentu. Wacana adlaah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi 

dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. 

 

3. Pandangan Kritis 

Pandangan ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang 

sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara 

historis maupun institusional. Analisis wacana tidak dipusatkan pada 

kebenaran/ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran 

seperti pada analisis konstruktivisme. Dalam paradigma ini, analisis 

wacana menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses 

produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek 

yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, 

karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada 

dalam masyarakat. 
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Bahasa dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk 

subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi- strategi di 

dalamnya. Analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada 

dalam setiap proses bahasa: batasan-batasan apa yang diperkenankan 

menjadi wacana, perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang 

dibicarakan. 

 

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni 

bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam 

masyarakat terjadi. Eriyanto (2012) menyajikan karakteristik penting dari 

analisis wacana kritis: 

a. Tindakan 

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan 

(action). Dengan pemahaman semacam ini, mengasosiasikan 

wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana bukan ditempatkan 

seperti dalam ruang tertutup dan internal. Ada beberapa 

konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang, pertama, wacana 

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk 

mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan 

sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu yang 

diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang diluar 

kendali atau diekspresikan diluar kesadaran. 

b. Konteks 

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, 

seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana disini 

dipandang diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu 

konteks tertentu. Mengikuti Guy Cook, analisis wacana juga 

memeriksa konteks dari komunikasi: siapa yang 

mengkomunikasikan dengan siapa dan mengapa; dalam jenis 

khalayak dan situasi apa; melalui medium apa; bagaimana 

perbedaan tipe dari perkembangan komunikasi; dan hubungan 

untuk setiap masing-masing pihak. Titik tolak dari analisis wacana 

disini, bahasa tidak bisa dimengerti sebagai mekanisme internal 
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dari linguistik semata, bukan suatu objek yang diisolasi dalam 

ruang tertutup. Bahasa disini dipahami dalam konteks secara 

keseluruhan. 

c. Historis 

Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya diperoleh kalau kita 

bisa memberikan konteks historis dimana teks itu diciptakan. Pada 

waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa 

wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, 

mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. 

d. Kekuasaan 

Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, percakapan, atau 

apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, 

dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. 

Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara 

wacana dengan masyarakat. 

e. Ideologi 

Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang 

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

bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu 

 

2.4   Kerangka Teori  

Setiap surat kabar tentu menunculkan rubrik tajuk. Tajuk atau tajuk rencana 

adalah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media 

terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara 

tertentu. Dengan membaca tajuk, bisa dipahami sikap dan pandangan surat 

kabar tersebut tentang suatu topik tertentu. Salah satu topik yang selalu 

menarik untuk diangkat menjadi berita utama adalah korupsi. Topik tentang 

korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia..  

 

Wacana tajuk (anti) korupsi dipilih karena tajuk surat kabar merupakan 

manifestasi sikap dan ideologi surat kabar tersebut mengenai korupsi dan 

penanggulangannya di Indonesia. Ideologi yang dimaksud di sini bukanlah 

ideologi yang dimaksud Foucault (1997) sebagai will to power „hasrat untuk 
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berkuasa‟, melainkan dalam pengertian yang netral, yakni worldview 

„pandangan tentang dunia‟ atau ideologi dalam arti semiotik, yakni titik 

tolak untuk melakukan produksi dan interpretasi pesan atau nilai moral suatu 

simbol yang oleh Roland Barthes disebut mitologi (Hamad, 2004:20).  

 

Analisis wacana kritis dalam tajuk yang berisi topik (anti) korupsi) menarik 

dilakukan karena analisis ini merupakan upaya pengungkapan maksud 

tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu pernyataan. 

Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis 

dengan mengikuti struktur makna dari penulis sehingga bentuk distribusi 

dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Jadi, 

wacana dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam 

pembentukan subjek dan berbagai tindakan representasi (Darma 2009:49). 

Oleh karena itu, dalam analisis ini diperlukan bingkai. Gagasan tentang 

bingkai diterapkan untuk menganalisis wacana media. Analisis bingkai 

secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui 

bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja) dibingkai oleh 

media (Eriyanto 2002:3). Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak 

semata-mata dipahami sebagai studi bahasa, melainkan dipahami sebagai 

suatu bentuk praktik sosial (Fairclough dan Wodak dalam Subagyo, 

2010:177).  

 

Dalam praktik sosial, seseorang selalu memiliki tujuan berwacana, termasuk 

tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal itu terjadi, praktik wacana 

akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi 

hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial pria dan wanita 

atau kelompok mayoritas dan minoritas (Subagyo, 2010:177). Analisis 

wacana kritis tidak semata-mata mengkaji wacana dari segi internal dan 

eksternal, tetapi dapat dianggap sebagai „jendela‟ untuk melihat motif-motif 

ideologis dan kepentingan hubungan kekuasaan yang terjadi dalam 

masyarakat.  
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Analisis wacana kritis menggunakan bahasa dalam teks yang dianalisis, 

tetapi bahasa yang dianalisis dalam analisis wacana kritis berbeda dengan 

studi bahasa dalam pengertian studi lingustik tradisional. Bahasa yang 

dianalisis oleh wacana kritis bukan mengambarkan aspek bahasa saja, 

melainkan juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini 

berarti bahasa dipakai untuk tujuan tertentu termasuk di dalamnya praktik 

kekuasaan. Sementara itu, tajuk atau secara langkap tajuk rencana atau 

editorial dipahami sebagai sebuah karya tulis redaksi media massa cetak 

yang mengandung opini media terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi 

di masyarakat atau negara tertentu (Subagyo, 2012:6). Tajuk menjadi 

ungkapan keteguhan dan keyakinan redaksi atau pengelola surat kabar 

(Santana, 2005:64 Jurnalisme Kontemporer ). Keteguhan dan keyakinan 

yang dimaksud mengenai isu-isu potensial, fenomenal, aktual, dan atau 

kontroversial dalam masyarakat 

 

2.4.1 Analisis Wacana Model Teun A. van Dijk 

Dalam buku Aims of Critical Discourse Analysis, Van Dijk memberi 

pengertian mengenai analisis wacana yakni: 

Critical Discourse Analysis has become the general label for a study of 

text and talk, emerging from critical linguistic, critical semiotic, and in 

general from socio-politically conscious and oppostional way of 

investigating language, discourse and communication. As in the case 

many fields, approaches, and subdiciplines in language and discourse 

studies, however, it is not easy precisely delimit the special principles, 

practices, aims, theories or methods of CDA. 

 

Analisis model van Dijk melihat bagaimana struktur sosial, dominasi, dan 

kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana 

kognisi/pikran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap 

teks tertentu.Model analisis yang dipakai van Dijk ini juga disebut sebagai 

“kognisi sosial”. Istilah ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan 

psikologi sosial, terutama untuk menjelaskan struktur dan proses 

terbentuknya teks (Sobur, 2006: 73). 
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Wacana digambarkan mempunyai tiga dimensi yakni teks, kognisi sosial 

dan konteks sosial. Inti analisis ini menggabungkan ketiga dimensi 

tersebut dalam satu kesatuan analisis. Dalam dimensi teks yang diteliti 

adalah bagaiman struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk 

menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari 

proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu penulis. 

Sementara itu aspek konteks sosial mempelajari bagaimana wacana yang 

berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah. (Eriyanto, 2009: 

224). 

Gambar 2.1 

Diagram Model Analisis van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan skema penelitian dan metode yang biasa dilakukan dalam 

kerangka van Dijk adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2009: 225) 
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Tabel 2.1 

Skema Penelitian dan Metode van Dijk 

STRUKTUR METODE 

 Teks Menganalisis bagaimana strategi wacana 

yang digunakan untuk menggambarkan 

seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana 

strategi tekstual yang dipakai untuk 

memarjinalkan suatu kelompok, gagasan atau 

peristiwa tertentu 

 

 

 

Critical Linguistic 

 Kognisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognis penulis dalam 

memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang 

akan ditulisnya 

 

Wawancara mendalam 

Konteks Sosial Menganalisis bagaimana wacana 

yang berkembang dalam masyarakat, proses 

produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa 

digambarkan 

 

Studi pustaka, 

penelusuran sejarah dan 

wawancara 

 

1. Dimensi Teks 

Van Dijk membuat kerangka analisis wacana yang dapat digunakan untuk 

melihat suatu wacana yang terdiri dari berbagai tingkatan atau struktur dari teks 

(Eriyanto, 2009: 227). 

 

Tabel 2.2 Tingkatan/struktur Analisis Teks Van Dijk 

Struktur Makro 

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang 

diangkat oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks; bagaimana struktur atau elemen wacana itu disusun dalam 

teks secara utuh, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup dan kesimpulan. 

Struktur Mikro 

Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat dan 

gaya yang dipakai oleh suatu teks. 
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Sedangkan struktur atau elemen yang dikemukakan oleh van Dijk dijabarkan 

sebagai berikut (Eriyanto, 2012) 

Tabel 2.3 

Elemen Analisis Wacana Teks van Dijk 

Struktur Wacana Hal yang diamati Elemen 

 

Struktur Makro 

TEMATIK 

Tema atau topik yang 

dikedepankan dalam suatu berita 

 

Topik 

 

 

 

Superstruktur 

SKEMATIK 

Bagaimana bagian dan urutan 

berita diskemakan dalam teks 

berita utuh 

 

Skema 

SEMANTIK 

Makna yang ingin ditekankan 

dalam dalam teks berita. 

Latar, Detil, 

Maksud, 

Praanggapan, 

Nominalisasi. 

SINTAKSIS 

Bagaimana kalimat (bentuk, 

susunan) yang dipilih 

Bentuk kalimat, 

Koherensi, Kata 

ganti. 

 

Stuktur Mikro 

STILISTIK 

Bagaimana pilihan kata yang 

dipakai dalam teks berita. 

 

Leksikon 

RETORIS 

Bagaimana dan dengan cara 

penekanan dilakukan 

Grafis, Metafora, 

Ekspresi. 

 

Berbagai elemen diatas merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan 

mendukung satu sama lainnya. Hal ini guna memperoleh gambaran dari 

elemen-elemen yang harus diamati tersebut. Berikut adalah penjelasan dari 

elemen-elemen tersebut: 
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a. Tematik (Tema atau Topik) 

Elemen ini mengarah pada gambaran umum atau gagasan ini dari suatu 

teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan 

dalam pemberitaannya. Topik menunjukan konsep yang dominan, 

sentral, dan yang penting dalam sebuah berita. 

b. Skematik (Skema) 

Alur menunjukan bagian bagian dalam teks yang disusun dan diurutkan 

hingga membentuk sebuah arti. Menurut Van Dijk, makna yang 

terpenting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung 

topik tertentu yang ingin disampaikan dengan urutan tertentu. 

c. Semantik (Latar, Detil, Maksud, Praanggapan, Nominalisasi) 

Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal 

(local meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antar 

kalimat, hubungan antarproposisi, yang membangun makna tertentu dari 

suatu teks. Analisis wacana memusatkan perhatian pada dimensi teks, 

seperti makna yang eksplisit maupun implisit (Sobur, 2006: 78). 

Latar teks merupakan elemen yang berguna untuk membongkar apa 

maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Latar peristiwa dipakai 

untuk menyediakan dasar hendak kemana makna teks itu dibawa. 

Elemen detil berhubungan dengan kontrol informasi yang ingin 

ditampilkan wartwawan. Detil ini adalah strategi wartawan untuk 

menampilkan bagian mana yang harus diungkapkan secara detil lengkap 

dan panjang, serta bagian mana yang ingin diuraikan dengan detail 

sedikit. 

Elemen maksud hampir memiliki kesamaan dengan detil, jika detil itu 

mengekspresikan secara implisit sedangkan maksud secara eksplisit atau 

jelas atas maksud pengungkapan informasi wartawan. 

Praanggapan (Presuppotion) merupakan pernyataan yang digunakan 

untuk mrndukung makna dari suatu teks. Dengan cara 

mrnampilkan narasumber yang dapat memberikan premis yang dipercaya 

kebenarannya. 
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d. Sintaksis (Bentuk Kalimat, Koherensi dan Kata Ganti) 

Menurut Ramlan dalam (Sobur, 2006: 80), sintaksis merupakan 

bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk 

wacana, kalimat, klausa, dan frase. Dalam sintaksis terdapat 

koherensi, bentuk kalimat dan kata ganti. Ketiga hal tersebut 

digunakan untuk memanipulasi politik dalam menampilkan diri 

sendiri secara positif dan lawan secara negatif dengan cara 

penggunaan sintaksis (kalimat). 

e. Stilistik (Leksikon) 

Elemen ini menandakan bagaiman seseorang melakukan pemilihan 

kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Seperti kata 

„meninggal‟ yang memiliki kata lain seperti wafat, mati, dan lain-lain. 

f. Retoris (Grafis, Metafora, Ekspresi) 

Retoris mempunyai daya persuasif, dan berhubungan dengan 

bagaiman pesan ini ingin disampaikan kepada khalayak. Grafis 

penggunaan katakata yang metafora, serta ekspresi dalam teks 

tertulis adalah untuk menyatakan kepada para pembaca atas 

peristiwa yang dikonstruksi oleh wartawan. 

2. Dimensi Kognisi Sosial 

Eriyanto (2012) menyebutkan, Van Dijk menawarkan suatu analisis 

yang disebut kognisi sosial. Dalam pandangannya, kognisi sosial 

terutama dihubungkan dengan proses produksi berita. Wacana berita 

disini tidak hanya dipahami dalam pengertian sejumlah struktur 

tetapi juga bagian dari proses komunikasi yang kompleks. Produksi 

berita sebagian besar dan terutama terjadi pada proses mental dalam 

koginisi seseorang wartawan. Semua proses memahami dan 

memaknai peristiwa terutama terjadi pada kognisi sosial wartawan. 

Analisis kognisi sosial dibutuhkan untuk menemukan struktur 

mental wartawan ketika memahami suatu peristiwa. 

 

Analisis kognisi sosial menekankan, bagaimana peristiwa dipahami, 

didefinisikan, dianalisis, dan ditafsirkan dalam suatu model dalam 

memori. Model ini menggambarkan bagaimana: tindakan atau 
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peristiwa yang dominan, partisipan, waktu dan lokasi, keadaan, 

objek yang relevan, atau perangkat tindakan dibentuk dalam struktur 

berita. Menurut van Dijk, ada beberapa strategi besar yang 

dilakukan. Pertama, seleksi. Seleksi adalah strategi yang kompleks 

yang menunjukkan bagaimana sumber, peristiwa, informasi 

diseleksi oleh wartawan untuk ditampilkan kedalam berita. Kedua, 

reproduksi. Reproduksi berhubungan dengan apakah informasi 

dikopi, digandakan, atau tidak dipakai sama sekali oleh wartawan. 

Ketiga, penyimpulan. Penyimpulan berhubungan dengan bagaimana 

realitas yang kompleks dipahami dan ditampilkan dengan diringkas. 

Dalam proses ini ada tiga hal yang saling kait, Pertama adalah 

penghilangan, dengan merangkum informasi ada beberapa 

informasi yang tidak relevan dihilangkan. Kedua, generalisasi, 

dimana informasi yang mirip atau agak sama dijadikan sebagai 

informasi yang berlaku untuk umum. Ketiga, adalah konstruksi, 

berhubungan dengan kombinasi beberapa fakta atau informasi 

sehingga membentuk pengertian secara keseluruhan. Keempat, 

transformasi lokal, berhubungan dengan bagaimana peristiwa akan 

ditampilkan. 

3. Konteks Sosial 

Sementara itu Eriyanto (2012) menerangkan, titik penting dari 

analisis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana makna yang 

dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik 

diskursus dan legitimasi. Dalam analisis mengenai masyarakat ini, 

ada dua poin yang penting: kekuasaan (power) dan akses (access). 

a. Praktik Kekuasaan 

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai 

kepemilikan yang dimiliki oleh suatu kelompok (atau 

anggotanya), satu kelompok untuk mengontrol kelompok (atau 

anggota) dari kelompok lain. Selain berupa kontrol yang 

bersifat langsung dan fisik, kekuasaan itu dipahami oleh van 

Dijk juga berbentuk persuasif. 
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b. Akses mempengaruhi wacana 

Kelompok elit mempunyai akses lebih besar dibandingkan 

dengan kelompok yang tidak berkuasa. Mereka yang lebih 

berkuasa punya kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses 

pada media dan mempengaruhi kesadaran khalayak. Akses yang 

lebih besar bukan hanya memberi kesempatan untuk mengontrol 

kesadaran khalayak yang lebih besar, tetapi juga menentukan 

topik apa dan isi wacana apa yang dapat disebarkan dan 

didiskusikan kepada khalayak. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2. 1 : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Jenis penelitian sosiokultural ini cenderung didasarkan pada 

pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2002, hlm. 3), penelitian kualitatif 

adalah tradisi khusus ilmu sosial, pada dasarnya mengandalkan orang untuk 

mengamati wilayah mereka dan mengasosiasikannya dengan bahasa. .. Selain 

itu, kami menggunakan metode kuantitatif untuk mengintegrasikan data 

eksperimen. Menurut Sugiyono (2012, hlm. 7), metode penelitian kuantitatif 

dapat dipahami sebagai metode penelitian berbasis filosofi positivis yang 

digunakan untuk mensurvei populasi tertentu atau sampel tertentu. Pendekatan 

ini juga digunakan untuk mengumpulkan data primer sebagai dasar 

pembahasan dalam analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik 

triangulasi. Metode penelitian ini menggunakan Analisis Wacana Kritis 

sebagai pisau analisis utama. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan pemberitaan Tajuk Rencana 

Korupsi Kepala Daerah di Provinsi Lamoung di media lokal yakni Tribun 

Lampung dan Lampung Post dengan menggunakan pisau analisis wacana 

kritis atau Critical Discorse Analysis (CDA) dengan model analisis Teun Van 

Dijk. Analisis Wacana Kritis yang merupakan bentuk dari Paradigma kritis 

lebih merujuk pada penafsiran. Dengan penafsiran kita akan dapatkan dunia 

dalam, masuk menyelami teks dan menyingkap makna yang ada di baliknya 

(Eriyanto, 2008, hlm.61). Paradigma kritis tidak mengenal realitas yang benar-

benar riil, karena realitas yang muncul adalah realitas semu yang terbentuk 

bukan melalui proses alami melainkan dibentuk oleh proses sejarah, kekuatan 
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sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks media, paradigma kritis 

memandang media bukan suatu saluran yang bebas dan netral. Media justru 

dimiliki oleh kelompok tertentu dan digunakan untuk mendominasi kelompok 

lainnya.  

 

Berdasarkan paparan di atas, posisi peneliti dalam hal ini dapat dikatakan 

memiliki sisi keberpihakan. Eriyanto (2001 : 59) mengungkapkan bahwa 

keberpihakan peneliti dan posisi peneliti atas suatu masalah sangat 

menentukan bagaimana data/teks ditafsirkan. Eriyanto (2001 : 60) juga 

mengungkapkan bahwa peneliti layaknya seorang aktivis yang mempunyai 

komitmen terhadap nilai-nilai tertentu yang harus diperjuangkan. Posisi 

tersebut sangat berpengaruh terhadap apa yang ingin dicapai lewat penelitian. 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Dengan pertimbangan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif 

serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang 

diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Sedangkan pendekatan Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan pisau critical speech atau critical 

discourse analytic (CDA) dengan model analisa Teun van Dijk untuk 

menyatakan Lampung di media lokal Tribun Lampung, Lampung Post 

 

Analisis Wacana Kritis adalah format pemodelan utama yang sebagian besar 

berhubungan dengan interpretasi. Melalui interpretasi, kita memasuki dunia 

batin, memasuki teks dan memperjelas maknanya (Eriyanto, 2008, p.61). 

Model-model penting mengenali realitas nyata karena realitas yang muncul 

adalah realitas palsu, tidak dibentuk oleh proses alam, tetapi oleh proses, 

kekuatan, sejarah, sosial, politik, ekonomi, dll. Dalam konteks media, model 

penting menganggap media sebagai saluran yang tidak netral dan bebas. 

Media sebenarnya milik kelompok tertentu dan digunakan untuk mengontrol 

kelompok lain.  

Berdasarkan penjelasan di atas, posisi peneliti tentang masalah ini dapat 

dianggap benar. Eriyanto (2001: 59) menemukan bahwa afiliasi peneliti dan 

posisi peneliti pada masalah menentukan bagaimana data/teks 
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diinterpretasikan. Eriyanto (2001: 60) juga mengungkapkan bahwa peneliti 

seperti aktivis terobsesi dengan nilai-nilai tertentu yang harus kita 

perjuangkan. Posisi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang 

dicapai melalui penelitian. Survei ini menggunakan survei kualitatif. 

Penelitian ini, di sisi lain, menggunakan pendekatan kualitatif yang 

menekankan analisis penalaran induktif dan analisis dinamis hubungan antara 

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.  

 

Analisis wacana digunakan untuk merepresentasikan suatu praktik sosial, 

ditinjau dari sudut pandang tertentu. Fiske, wacana harus diartikan sebagai 

suatu pernyataan atau ungkapan yang lebih dari satu ayat; W. O‟Bar, 

wacana merupakan penyampaian ide-ide dari seseorang kepada yang 

lainnya. (Stephen Harold Riggins, 1997); Eriyanto (2001), wacana 

berkaitan erat dengan kegiatan komunikasi, yang substansinya tidak 

terlepas dari kata, bahasa, atau ayat.  

 

Dalam (Sobur Alex, 2001), wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian 

tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara 

teratur, sistematis, dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh 

unsur segmental maupun nonsegmental bahasa. Analisis wacana adalah 

sebuah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi atau tela‟ah 

mengenai fungsi (fragmetik) bahasa. 

Analisis wacana muncul dari pengakuan bahwa masalah komunikasi tidak 

terbatas pada mengamati kalimat, fungsi, dan suara, tetapi juga pada struktur 

pesan yang lebih kompleks dan esensial. , Dengan nama kata. Analisis tuturan 

adalah suatu metode atau metode untuk menelaah tuturan yang terkandung 

atau terkandung dalam suatu pesan komunikasi, baik dari segi teks maupun 

konteksnya. 

 

Analisis pidato mencakup isi dari beberapa pesan media tertulis, seperti 

pidato, artikel surat kabar, buku (esai, novel, novel), dan kampanye iklan 

terjemahan umum.  
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Analisis wacana memungkinkan Anda untuk melihat bagaimana pesan Anda 

diatur, digunakan, dan dipahami. Selain itu, analisis wacana dapat melacak 

perubahan cara yang digunakan oleh komunikator (penulis, pembicara, 

sutradara) untuk mencapai tujuan atau maksud yang dikomunikasikan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan model penelitian analisis wacana Van Djik. Alasan dipilihnya 

model Van Djik karena peneliti tidak mampu melakukan kerja lapangan dan 

memiliki waktu penelitian yang terbatas. 

 

Model analisis wacana Van Dijk adalah yang paling banyak digunakan. Hal 

ini dimungkinkan agar Van Dijk dapat bekerja dengan unsur-unsur tutur untuk 

benar-benar menggunakan dan menggunakannya. Model Van Dijk sering 

disebut sebagai "persepsi sosial". Metode ini tidak dapat disediakan oleh Dijk. 

Menurut Dijk, pencarian wacana tidak cukup hanya mengandalkan analisis 

teks, karena teks hanyalah hasil kegiatan produktif yang harus diamati. Dalam 

hal ini, Anda perlu melihat bagaimana teks dihasilkan untuk mengetahui 

mengapa teks tersebut seperti ini. Istilah kognisi sosial berasal dari suatu 

pendekatan dalam bidang psikologi sosial. Secara khusus, persepsi penulis, 

yang dapat datang ke kognisi atau pikiran, lebih rendah daripada perempuan, 

untuk menjelaskan struktur dan pembentukan teks, karena teks cenderung 

mengasingkan perempuan. . Oleh karena itu, penggalan di sini hanyalah 

sebagian kecil dari pidato yang menghina perempuan. Pendekatan ini, yang 

disebut ikatan sosial, membantu menentukan bagaimana mempelajari dan 

menjelaskan produksi teks yang melibatkan proses kompleks tersebut. 

 

Teks dibentuk dengan berlatih berbicara dan berbicara. Jika ada teks yang 

tidak menghargai perempuan, teks tersebut berasal dari ungkapan yang 

menggambarkan masyarakat patriarki. Dokumen ini memiliki dua bagian. 

Dengan kata lain, ada teks mikro yang menunjukkan keterasingan perempuan 

dalam pemberitaan dan teks makro yang memiliki dimensi yang disebut 

persepsi sosial.  
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Untuk menjelaskan modelnya, Van Dijk melakukan serangkaian studi analitis 

tentang liputan media. Ini terutama berfokus pada studi rasisme. Contohnya 

dapat ditemukan dalam percakapan sehari-hari, wawancara kerja, pertemuan 

dengan guru, propaganda politik, iklan, artikel ilmiah, editorial, berita, foto, 

film dan banyak lagi. 

 

Masalah kompleks dan kompleks inilah yang coba dijelaskan oleh model Van 

Dijk. Oleh karena itu Van Dijk tidak mengesampingkan modelnya. Ini juga 

mengkaji bagaimana struktur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan ada 

dalam masyarakat dan bagaimana persepsi dan kesadaran membentuk dan 

mempengaruhi teks-teks tertentu. Pidato Van Dijk 

digambarkan memiliki tiga aspek: konteks tekstual, kognitif sosial dan sosial. 

Deli menggabungkan tiga aspek tutur menjadi satu kesatuan analisis. Teks 

mengkaji bagaimana struktur teks dan strategi bicara digunakan untuk 

menekankan topik tertentu. Kognisi sosial mempelajari proses orientasi teks 

saat ini, termasuk persepsi individu. Aspek ketiga adalah kritik sosial, yang 

mempelajari konstruksi wacana perkembangan dalam masyarakat tentang isu-

isu. Model analitik Van Dijk dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Analisis Van Djik 

 

3.2 Jenis Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode pustaka, yaitu 

menggunakan sumber-sumber Metode ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan wacana (anti) korupsi dalam tajuk pada surat kabar berbahasa 

Indonesia. Adapun data penelitian berupa penggalan wacana (anti) korupsi 

dalam tajuk pada surat kabar lokal di Provinsi Lampung yakni Lampung Post, 

Tribun Lampung. Tajuk rencana sering disebut juga editorial, Isi tajuk rencana 

berisi pendapat penulis yang akan diperkuat lagi dengan fakta-fakta yang 

mengambil tema Korupsi Kepala Daerah di Provinsi Lampung. 
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3.3 Sumber Data Penelitian 

Surat kabar yang dijadikan sumber data fisik berupa tiga surat kabar daerah, 

yaitu Lampung Post dan Tribun Lampung. Pemilihan surat kabar tersebut 

didasarkan atas pertimbangan keterwakilan surat kabar di Provinsi Lampung. 

Data penelitian diambil dari 15 Februari 2018 – 31 April 2020.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang ditempuh peneliti dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dan wawancara mendalam. Teknik purposive sampling 

merupakan teknik yang mencakup orang-orang yang diseleksi sesuai dengan 

kriteria tertentu. Eliza (2014) dalam laporannya yang berjudul “Makalah 

Sumber Data, Populasi, dan Sampel” menyebutkan bahwa purposive 

sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus, 

sehingga layak dijadikan sampel.  

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat tepat jika didasarkan 

pada tujuan atau masalah penelitian, yang menggunakan pertimbangan-

pertimbangan dari peneliti itu sendiri, dalam rangka memperoleh ketepatan 

dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah 

yang dikaji. Menurut Hairil Sunardi dalam tulisan yang dipublikasikan 

melalui http://www.academia.edu dengan judul “Populasi dan Sampel dalam 

Penelitian Kualitatif” mengatakan bahwa judgement sampling atau purposive 

sampling merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan 

karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.  

 

Dalam studi kualitatif, identifikasi sampel didasarkan pada sampling sebagai 

parameter populasi yang dinamis. Hal ini dapat dimaklumi karena kekuatan 

penelitian kualitatif terletak pada banyaknya responden, kasus yang diselidiki, dan 

kemampuan analisis peneliti. Oleh karena itu, identifikasi sampel dalam penelitian 

kualitatif cukup untuk tujuan penelitian, masalah penelitian, metode pengumpulan 

data, dan tidak ada kasus yang kaya informasi (atau integritas informasi). 

Informasi yang diterima tidak diambil sampelnya. Pemilihan redaksi Lampung 
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Post dan Tribun Lampung juga dilakukan berdasarkan tujuan penelitian dan 

pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

Ishwara (2007:85) menjelaskan bahwa wawancara mencakup interaksi verbal 

dengan dua orang atau lebih, tetapi biasanya dimulai dengan tujuan tertentu dan 

seringkali terfokus pada suatu masalah tertentu. Menurut buku Heru Prianto dan 

Burhan Bungin Bungin (2007:157), wawancara mendalam adalah suatu cara 

untuk bertemu dengan informan dan mengumpulkan data dan informasi untuk 

mendapatkan gambaran yang utuh tentang topik penelitian. Menurut Kriyantono 

(2008:63), metode wawancara rinci adalah suatu metode dimana peneliti 

melakukan wawancara langsung secara rinci dan terus menerus (banyak) untuk 

mengumpulkan informasi dari responden. Oleh karena itu, termohon disebut juga 

sebagai pelapor. Wawancara berlangsung berkali-kali, sehingga disebut juga 

“wawancara dipercepat”.  

 

Berdasarkan teknologi pengumpulan data, pada tahap mikro (teks), peneliti 

mengumpulkan data dengan mengumpulkan teks-teks yang diterbitkan oleh 

Lampung Post dan Tribun Lampung terkait pidato korupsi kepala daerah di 

Lampung. Sedangkan pada tahap meso (berbicara), peneliti melakukan 

wawancara mendalam dengan Penanggungjawab Lampung Post Dr. Iskandar 

Zulkarnaen. Untuk Tribun Lampung wawancara dilakukan kepada Redaktur yakni 

Daniel Tri Hardianto. Terakhir, dalam periode makro (praktik sosial dan budaya), 

peneliti menggunakan penelitian bibliografi untuk mendapatkan gambaran tentang 

situasi sosial budaya yang berlaku saat itu, melalui buku atau jurnal ilmiah. 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Berbicara mengenai teknik analisis data, berarti kita membicarakan cara 

mengolah dan menganalisis data yang telah didapatkan. Oleh karena itu, 

data- data yang didapat harus diolah untuk menjadi temuan penelitian 

yang sesuai dengan standar ilmiah. 

 

Dalam analisis data, peneliti menggunakan analisis suara. Analisis suara 

dimaksudkan untuk analisis guna menemukan maksud dan makna tertentu. 

Pidato itu sendiri merupakan upaya untuk membuat pernyataan. Difusi 
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dilakukan antara lain dengan mengambil posisi penutur dengan penjelasan 

struktur semantik penutur. 

 

Dan peneliti menggunakan analisis pidato Van Dijk. Menekankan aspek 

linguistik dari media. Aspek ini menyangkut bagaimana kata-kata disusun 

dalam bentuk kalimat tertentu sehingga dipahami dan dipahami bukan hanya 

sebagai soal keterampilan berbahasa, tetapi juga soal praktik berbahasa. 

Penekanannya di sini adalah bagaimana penempatan, kombinasi, dan pola 

penempatan dapat menghasilkan efek tertentu dan memberi satu pihak 

keunggulan di atas yang lain. 

 

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau 

tingkatan yang masing – masing bagian saling mendukung. Ia 

membaginya ke dalam tiga tingkatan. Di antaranya : 

1. Struktur Makro adalah makna global atau umum dari suatu teks 

yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang 

dikedepankan dalam suatu peristiwa. 

2. Super Struktur adalah Struktur wacana yang berhubungan 

dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks 

tersusun secara utuh. 

3. Struktur Mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari 

bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak 

kalimat, para frase, dan sebagainya. 

 

Struktur atau elemen wacana yang dikemukakan Van Djik ini dapat 

digambarkan dalam tabel 3.1 berikut penjelasannya : 
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Tabel 3.1 Elemen Wacana Van Djik 

 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen 

Struktur Makro TEMATIK 

(Apa yang dikatakan?) 

Topik 

Superstruktur SKEMATIK 

(Bagaimana pendapat dapat disusun 

dan dirangkai) 

Skema 

Struktur Mikro SEMANTIK 

(Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita) 

Latar, detail, maksud, 

pranggapan, 

nominalisasi 

Struktur Mikro SINTAKSIS 

(Bagaimana pendapat disampaikan) 

Bentuk kalimat, 

koherensi, kata ganti 

Struktur Mikro STILISTIK 

(Pilihan kata apa yang dipakai) 

Leksikon 

Struktur Mikro RETORIS 

(Bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan) 

Grafis, Metafora, 

Ekspresi 

*Sumber : Diadopsi dari Eriyanto (2000a:7-) dan Eriyanto (2001:228-229) 

 

Adapun keterangan enam elemen di atas yaitu : 

1) Tematik 

Elemen subjek menunjukkan deskripsi umum teks. Hal ini juga kadang-kadang 

disebut ide utama, ringkasan atau inti dari teks. Topik ini menjelaskan apa yang 

ingin ditampilkan penulis dalam artikelnya.  

tema menunjukkan konsep isi cerita yang dominan, sentral dan terpenting. Oleh 

karena itu, ia sering disebut sebagai subjek atau subjek. Subjek secara harfiah 

berarti "apa yang tertulis" atau "apa yang telah ditetapkan". Kata itu berasal dari 

kata Yunani Titenai, yang berarti "menempatkan" atau "memaksa". Dari sudut 

pandang artikel yang telah selesai, topik adalah pesan utama yang penulis 

sampaikan melalui artikel. 
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Kata tema kerap disandingkan dengan apa yang disebut topik. Kata topik 

berasal dari kata Yunani topoi yang berarti tempat. Aristoteles, yang dianggap 

sebagai salah seorang tokoh retorika zaman klasik, menegaskan bahwa untuk 

membuktikan sesuatu mula-mula harus ditentukan dan dibatasi topoi „tempat‟ 

berlangsungnya suatu peristiwa. 

 

Teun A. van Dijk mendefinisikan topik sebagai struktur makro dari suatu 

wacana. Dari topik, kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang 

diambil komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, 

keputusan, atau pendapat dapat diamati pada struktur makro dari suatu 

wacana.  

 

Misalnya, apa yang dilakukan, pembuatan keputusan/ kebijakan, 

mengontrol atau melawan oposisi dan sebagainya. Struktor makro juga 

memberikan pandangan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi suatu 

masalah. Gagasan penting van Dijk, wacana umumnya dibentuk dalam tata 

aturan umum (macrorule). Teks tidak hanya didefinisikan mencerminkan 

suatu pandangan tertentu atau topik tertentu, tetapi suatu pandangan umum 

yang koheren. Van Dijk menyebut hal ini sebagai koherensi global (global 

coherence), yakni bagian-bagian dalam teks kalau diruntut menunjuk pada 

suatu titik gagasan umum, dan bagian-bagian itu saling mendukung satu 

sama lain untuk menggambarkan topik umum tersebut. 

 

2) Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari 

pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian- 

bagian dalam teks disusun dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan 

arti. Wacana percakapan sehari-hari, misalnya mempunyai skema salam 

perkenalan, isi pembicaraan, dan salam penutup/ perpisahan. Wacana 

pengetahuan seperti dalam jurnal atau tulisan ilmiah juga mempunyai 

skematik, ditunjukkan dengan skema seperti abstraksi, latar belakang, 

masalah, tujuan, hipotesis, isi, dan kesimpulan.  
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Misalnya teks berita. Berita mempunyai skematik meskipun tidak disusun 

dengan kerangka yang linear seperti halnya tulisan dalam jurnal ilmiah, 

yaitu summary (lead) dan story. 

 

Menurut van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan 

untuk mendukung topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun 

bagian-bagian dengan urutan-urutan tertentu. Skematik memberikan 

tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian 

sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. 

 

3) Semantik 

Yang terpenting dalam analisis wacana adalah makna yang ditunjukkan 

oleh struktur teks. Dalam studi linguistik konvensional, makna kata 

dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus, sedangkan dalam 

analisis wacana, makna kata adalah praktik yang ingin 

dikomunikasikan sebagai suatu strategi. 

Dalam pengertian umum, semantik adalah disiplin ilmu bahasa yang 

menelaah makna satuan lingual, baik makna leksikal maupun makna 

gramatikal. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang terkecil 

yang disebut leksem, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang 

berbentuk dari penggabungan satuan-satuan kebahasaan. Semantik 

dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna lokal (local 

meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, 

hubungan antarproposisi yang membangun makna tertentu dalam suatu 

bangunan teks. 

 

Semua strategi semantik selalu dimaksudkan untuk menggambarkan 

diri sendiri atau kelompok sendiri secara positif; sebaliknya, 

menggambarkan kelompok lain secara buruk, sehingga menghasilkan 

makna yang berlawanan.  

Kebaikan atau hal-hal yang positif mengenai diri sendiri digambarkan 

dengan detail yang besar, eksplisit, langsung dan jelas. Sebaliknya, 

ketika menggambarkan kebaikan kelompok lain disajikan dengan detail 
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pendek, implisit, dan samar-samar. Berikut elemen semantik 

diantaranya adalah : 

a. Latar, merupakan elemen wacana yang dapat menjadi alasan 

pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Latar adalah 

bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang ingin 

ditampilkan. Seorang wartawan ketika menulis berita biasanya 

mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar 

yang dipilih akan menentukan ke arah mana pandangan khalayak 

hendak dibawa. Oleh karena itu, latar membantu menyelidiki 

bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. 

b. Detail, elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol 

informasi yang ditampilkan seseorang (komunikator). Komunikator 

akan menampilkan secara berlebihan informasi yang 

menguntungkan dirinya atau citra yang baik.  

Sebaliknya, ia akan menampilkan informasi dalam jumlah sedikit 

(bahkan kalau perlu tidak disampaikan) kalau hal itu merugikan 

kedudukannya. Hal ini merupakan strategi bagaimana wartawan 

mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. 

c. Maksud, elemen ini melihat informasi yang menguntungkan 

komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, 

informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, 

implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya kepada publik hanya 

disajikan informasi yang menguntungkan komunikator. 

d. Pengandaian (presupposition), adalah strategi lain yang dapat 

memberi citra tertentu ketika diterima khalayak. Elemen wacana 

pengandaian merupakan pernyataan yang digunakan untuk 

mendukung makna suatu teks. Pengandaian hadir dengan 

memberi pernyataan yang dipandang terpercaya dan karenanya 

tidak perlu dipertanyakan. Hampir mirip dengan elemen 

pengandaian adalah elemen penalaran, elemen yang digunakan 

untuk memberi basis nasional, sehingga teks yang disajikan 

komunikator tampak benar dan meyakinkan. 
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4) Sintaksis 

Strategi untuk menampilkan diri sendiri secara positif dan lawan 

secara negatif, itu juga dilakukan dengan manipulasi politik 

menggunakan sintaksis (kalimat) seperti pada pemakaian kata 

ganti, aturan tata kata, pemakaian kategori sintaksis yang spesifik, 

pemakaian kalimat aktif atau pasif, peletakan anak kalimat, 

pemakaian kalmat yang kompleks dan sebagainya. 

Secara etimologis, kata sintaksis berasal dari kata Yunani (sun = 

„dengan‟ + tattein = „menempatkan‟). Jadi, kata sintaksis secara 

etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi 

kelompok kata atau kalimat. Berikut akan disampaikan bagian-

bagian dalam struktur sintaksis adalah sebagai berikut : 

a. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, proposisi 

atau kalimat. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta 

yang berbeda dapat dihubungkan sehingga akan tampak 

koheren. Sehingga, fakta yang tidak berhubungan sekalipun 

dapat menjadi berhubungan ketika komunikator 

menghubungkannya. Koherensi dapat juga dihubungkan 

melalui hubungan sebab akibat. 

b. Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan 

cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat ini 

bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata bahasa, tetapi 

menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. 

Dalam kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi 

subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat pasif, 

seseorang menjadi objek dari pernyataannya. 

c. Kata ganti adalah elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Merupakan suatu 

gejala universal bahwa dalam berbahasa sebuah kata yang 

mengacu kepada manusia, benda, atau hal, tidak akan 

dipergunakan berulang kali dalam sebuah konteks yang sama. 

Pengulangan kata yang sama tanpa suatu tujuan yang jelas akan 

menimbulkan rasa yang kurang enak. 
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5) Stilistik 

Pusat perhatian stilistika adalah style, yaitu cara yang digunakan 

seorang pembicara atau penulis untuk menyatakan maksudnya 

dengan menggunakan bahasa sebagai sarana. Dengan demikian, 

style dapat diterjemahkan sebagai gaya bahasa. Gaya bahasa 

mencakup diksi atau pilihan leksikal, struktur kalimat, majas dan 

citraan, pola rima, matra yang digunakan seorang sastrawan yang 

terdapat dalam sebuah karya sastra.  

Elemen pemilihan leksikal pada dasarnya menandakan bagaimana 

seseorang melakukan pemilihan kata atau frase atas berbagai 

kemungkinan kata atau frase yang tersedia. Pilhan kata-kata atau 

frase yang dipakai akan menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. 

Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang 

berbeda-beda. 

6) Retoris 

Strategi dalam level retoris di sini adalah gaya yang diungkapkan 

ketika seseorang berbicara atau menulis. Misalnya, dengan 

pemakaian kata yang berlebihan (hiperbolik), atau bertele-tele. 

Retoris mempunyai fungsi persuasif, dan berhubungan erat dengan 

bagaimana pesan itu ingin disampaikan kepada khalayak.  

 

Pemakaian diantaranya dengan menggunakan gaya repetisi 

(pengulangan), aliterasi (pemakaian kata-kata yang permulaannya 

sama bunyinya seperti sajak), sebagai suatu strategi untuk menarik 

perhatian, atau untuk menekankan sisi tertentu agar diperhatikan 

oleh khalayak. Bentuk gaya retoris lain adalah ejekan (ironi) dan 

metonomi. Tujuannya adalah melebihkan sesuatu yang positif 

mengenai diri sendiri dan melebihkan keburukan pihak lawan.  

 

Berikut strategi lain pada level struktur retoris : 

a. Ekspresi, dimaksudkan untuk membantu menonjolkan atau 

menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan dan 

memperkuat argumentasi. Elemen ini merupakan bagian untuk 
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memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti 

dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari sebuah 

teks. 

b. Grafis, merupakan bagian penting untuk memeriksa apa yang 

ditekankan oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam 

wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan 

yang dibuat lain dibandingkan dengan tulisan lain. Dalam teks 

tertulis, ekspresi ini muncul misalnya dalam bentuk grafis, 

gambar, foto,raster, atau tabel untuk mendukung gagasan atau 

untuk bagian lain yang tidak ingin ditonjolkan. 

c. Metafora, dalam suatu wacana, seorang komunikator tidak 

hanya menyampaikan pesan pokok, tetapi juga kiasan, 

ungkapan, metafora yang dimaksudkan sebagai ornamen atau 

bumbu dari suatu teks. 

 

Menurut Van Dijk, meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua elemen 

tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung 

satu sama lainnya. Lewat analisis wacana kita bukan hanya mengetahui isi 

teks saja, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan.Dalam dimensi 

teks, yang diteliti adalah struktur teks. Van Dijk memanfaatkan dan 

mengambil analisis linguistik, tentang kosakata, kalimat, proposisi dan 

paragraf, untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. 

 

Analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi 

atau tela‟ah mengenai aneka fungsi (fragmatik) bahasa. Analisis wacana 

merupakan sebuah alternatif dari analisis isi dengan pendekatan “Apa”. 

Analisis wacana lebih melihat pada “Bagaimana” dari sebuah pesan atau 

teks komunikasi. Dengan melihat bangunan struktur kebahasaan tersebut. 

Analisis wacana lebih dapat melihat makna yang tersembunyi dari suatu 

teks. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Pada bab ini, peneliti menyajikan beberapa simpulan dari hasil analisis atau hasil 

penelitian. Selain itu, peneliti juga menyampaikan beberapa saran berkaitan 

dengan hasil penelitian struktur teks van Dijk. Dari uraian dan pembahasan yang 

telah dijelaskan dan penulis sajikan, maka dapat di ambil kesimpulan tentang 

bagaimana Tajuk Rencana  dalam perspektif analisis wacana Van Dijk.  

Analisis wacana Teun Van Dijk dipilih karena model Van Dijk yang paling 

banyak dipakai dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan 

dikembangkan oleh beberapa ahli. Hal ini kemungkinan karena Van Dijk mampu 

mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai 

secara praktis. Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang 

terdapat dalam komunikasi tidak terbatas pada pengunaan kalimat, fungsi, ucapan, 

tetapi juga mencangkup struktur pesan yang lebih komplek, yang disebut dengan 

wacana. Analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis untuk membongkar 

maksud-maksud dan makna-makna tertentu 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap  representasi  ideologi  politik    yang 

terdapat pada  tajuk surat  kabar Tribun dan Lampung Post yang   dimuat   bulan   
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Februari 2018 dan berkaitan   dengan   tema  korupsi di Provinsi Lampung penulis 

dapat membuat beberapa kesimpulan : 

1. Struktur Makro  

d. Pada tajuk yang ditampilkan Tribun dan Lampung Post disusun 

dengan mengambil tema korupsi dengan mengaitkannya dengan 

kepala daerah. Hubungan yang ingin dibangun dalam temanyanya 

yakni relasi kuat antara kekuasaan dan korupsi menjadi ikatan yang 

erat. Pola kontruksi yang disusun oleh kedua media ini mayoritas 

mengaitkan korupsi dengan fee proyek sebagai media kolaboratif. 

Dominasi korupsi yang terjadi di Lampung oleh kepala daerah terjadi 

karena adanya kebutuhan politik. 

e. Penguatan tema korupsi yang dikedepankan yakni proses pencegahan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh KPK dalam melaksanakan 

kewenangannya 

f. Dalam penutup tajuk, tema yang dikedepankan oleh kedua media 

tersebut membangun kesadaran pembacanya untuk bersama mencegah 

korupsi. Pencegahan yang diajukan yaitu penguatan sistem dalam 

pemerintahan serta penguatan kesadaran seluruh elemen dari 

masyarakat bersama untuk mengurai korupsi sebagai musuh bersama 

2. Struktur Superstruktur wacana kritis 

d. Dominasi situasi yang disusun dalam tajuk menunjukkan preferensi dari 

kedua media ini dengan menampilkan korupsi sebagai bahaya laten yang 

wajib diwaspadai. Korupsi digambarkan sebagai penyakit akut masyarakat 

Indonesia untuk segera ditindaklanjuti dengan penguatan masyarakat  
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e. Penguatan sub tema dalam tajuk, kedua media banyak mengutip dasar 

komentar dari KPK atau didasari oleh regulasi yang mengatur sistem 

pencegahan dan pengawasan  

f. Provinsi Lampung digambarkan sebagai daerah yang darurat korupsi, hal 

ini tercermin dari banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, 

selain itu arah perbaikan yang dilakukan oleh 15 Kabupaten/kota tidak 

mengarah pada penguatan pencegahan korupsi melalui perwujudan clean 

dan good goverment 

3. Struktur mikro 

i. Menyusun tajuk dengan mengambil tema besar dengan mengedepankan 

makna korupsi sebagai latar situasi Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. 

Didasari hal tersebut latar tajuk dinarasikan untuk dikembangkan dengan  

berbagai latar. Latar yang dominan yang disusun yakni kasus Zainuddin 

Hasan, Mustafa, Khamamik dan  

j. Deskripsi wacana tajuk Tribun dan Lampung Post cenderung menjelaskan 

berbagai upaya pencegahan korupsi. Kekuatan makna yang dikedepankan 

melalui penjelasan dan runutan peristiwa korupsi tersebut dan penindakan 

terhadap pelaku utamanya yakti kepala daerah yang terkena Operasi 

Tangkap Tangan ( OTT ) KPK 

k. Penggunaan kalimat aktif untuk cenderung digunakan untuk menjelaskan 

tema-tema yang ada, sementara kalimat pasif dipakai untuk 

mendeksripsikan dampak dan langkah pencegahan yang dilakukan  
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l. Secara keseluruhan, tujuan penyusunan dan penertibannya sebagai 

pencegahan korupsi di Lampung. Usaha ini dilakukan dengan mendorong 

perbaikan sistem pemerintaha serta pembangunan kesdaran manusia 

m. Kalimat pada pola koherensi yang dipakai dalam tajuk yakni, 

mengedepankan bahaya korupsi serta implikasi yang dihasilkan oleh 

korupsi tersebut 

n. Pemakaian kata ganti yang mayoritas tajuk terdapat kata ganti  yang 

dipakai untuk penggambaran koruptor. Sementara pemakaian kata “ kita “ 

dipakai untuk mengajak pembaca melakukan analisa atau mendukung 

tema yang diajukan  

o. Pola retoris yang dignakan yaitu memakai angka-angka sebagai penguatan 

terhadap wacana yang disusun. Perlambangan angka-angka dimaksudnya 

untuk mempermudah pembaca membaca situasi yang ditulis 

p. Pemakaian metafora, memakai peribahasa yang menjadi kearifan lokal. 

Melalu metafora, pembaca menjadi lebih mudah memahami makna yang 

tersirat dari tujuan tajuk tersebut 

 

B. SARAN  

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang 

berkaitan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuraikan 

sebagai berikut ini. Pertama, hasil penelitian ini baru sampai pada tahap struktur 

teks tajuk yang dimuat Tribun Lampung dan Lampung Post pada Februari 2018 – 

Maret 2020. Untuk itu direkomendasikan ada upaya tindak lanjut untuk 

menganalisis pada tahap kognisi sosial dan analisis sosial, sehingga analisis 

wacana kritis menggunakan model van Dijk dapat lebih merepresentasi ideologi 
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yang terdapat pada surat kabar tersebut.  Kedua, meskipun baru sebatas struktur 

teks, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

pengajaran mata kuliah Tatawacana Bahasa Indonesia, mengingat mata kuliah ini 

masih sebatas menggunakan pendekatan wacana secara struktural. Oleh karena 

itu, Analisis Wacana Kritis Van Dijk dapat dipadukan karena selain menganalisis 

struktur bahasa, yaitu sintaksis dan semantik, model Analisis Wacana Kritis ini 

juga bersifat fungsional sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi dan 

kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Ketiga, hasil penelitian ini didasarkan pada 

pendekatan kualitatif. Peneliti menganjurkan untuk melakukan penelitian dengan 

menggunakan pendekatan lain. 
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