
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu dari sedikit 

organisasi politik yang berideologi Islam di Indonesia. Dalam tataran global, 

Hizbut Tahrir (HT) merupakan partai politik internasional, dengan tujuan utama 

membentuk negara-negara Islam, yang oleh HTI dinamakan negara Khilafah 

(Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hizbut Tahrir Indonesia, tt:2.). 

Negara Khilafah adalah sebuah negara yang menerapkan syariah Islam secara 

menyeluruh dan mempunyai misi menyebarkan dakwah Islam ke seluruh umat 

manusia. 

Dalam AD-ART secara jelas dinyatakan bahwa HTI hendak mengambil 

alih pemerintahan yang sah, selanjutnya akan dibangun pemerintahan Islam. 

Pengambilalihan pemerintahan tidak dilakukan melalui kudeta maupun revolusi, 

tetapi melalui jalan sesuai UU yang berlaku. Singkat kata untuk mencapai tujuan 

tersebut, seluruh kegiatan politik HTI dilakukan tanpa menggunakan cara-cara 

kekerasan (fisik/senjata) (Mengenal Hizhut Tahrir; Sebuah Partai Politik Islam 

Ideologis, 2004:10). 

Dalam kerangka menyamakan persepsi dan kebersamaan umat, HTI 

memerlukan komunikasi politik. Untuk itu HTI membangun jaringan 

komunikasi, yang berupa organisasi-organisasi maupun kelompok di bawah 
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payung HTI, media massa dan saluran-saluran khusus lainnya. Media-media yang 

digunakan HTI amat beragam, dari jaringan internet (Htiinteraktif), majalah (Al-

Wa’ie, Media Umat dll), buku, HP dan lain-lain. 

Buletin dakwah Al Islam merupakan salah satu perwujudan dari strategi 

HTI dalam membangun jaringan komunikasi. Al Islam diterbitkan setiap minggu 

sekali, dengan jaringan peredaran seluruh Indonesia dan beberapa negara 

serumpun (Malaysia, Brunei, Thailand dan Singapore). Berbeda dengan media 

lain yang dimiliki oleh HTI, buletin dakwah Al Islam dapat diperoleh secara 

mudah karena dibagikan dan disebarkan secara cuma-cuma di masjid, musala, 

tempat keramaian dan berbagai kegiatan yang bernuansa Islamis. Infaq buletin 

umumnya dilakukan oleh kelompok atau organisasi HTI di daerah-daerah.  

Komunikasi yang dibangun dengan menggunakan media buletin Al Islam 

bersifat propaganda. Komunikasi bertujuan untuk merubah perilaku dan sikap 

sasaran komunikasi (komunikan). Efek yang diinginkan adalah perubahan tingkah 

laku, perubahan sikap dan akhirnya sasaran akan melakukannya (praktik) untuk 

seia sekata membentuk negara Khilafah. 

Dari survei terbatas yang dilakukan peneliti terhadap buletik-buletin Al 

Islam dapat digambarkan bahwa propaganda dilakukan melalui wacana 

kelemahan dan kekurangan dari pemerintahan. Semua kebijakan kenegaraan dan 

pemerintahan dikritik dari sisi pandangan HTI. Agar komunikan tertarik untuk 

membaca Al Islam, setiap terbitan pada cover buletin diseting judul yang 

dikaitkan dengan agenda publik. Misalnya untuk terbitan Al Islam edisi 44/Thn 

XVII 2010, judul buletin adalah ”Asing Tetap Jadi Kiblat, Negara Makin Sesat,” 
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dikaitkan dengan agenda publik atas beragam studi banding DPR ke berbagai 

negara. 

Wacana yang dibangun HTI melalui media Al Islam merupakan praktik 

sosial, yaitu hubungan dialektis antara peristiwa yang diwacanakan (agenda 

publik) dengan konteks sosial dan ideologi HTI. Pertanyaan yang muncul: 

Bagaimana hubungan dialektis yang dibangun HTI melalui wacana dalam buletin 

Al Islam? Hal ini menarik untuk ditelaah secara ilmiah. Lebih-lebih semua isi dari 

buletin Al Islam menyoroti kelemahan-kelemahan maupun kejelekan, keburukan 

dan dampak negatif dari berbagai kebijakan pemerintah. Misalnya Al Islam Edisi 

29/Tahun XVII dengan judul cover ”Penguasa Khianat Menzalimi Rakyat.” Edisi 

ini menyoroti kebijakan pemerintah karena adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik 

(TDL) mulai 1 Juli 2010. Melalui wacananya, kenaikan TDL berakibat pada 

serentetan dampak negatif seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, 

meningkatnya pengangguran, mematikan berbagai industri hilir maupun hulu dsb. 

Akhirnya disimpulkan bahwa  

Diakui atau tidak, munculnya para penguasa dan wakil rakyat yang kerap 
berdusta dan mengkhianati rakyat adalah buah dari sistem demokrasi. 
Demokrasi hanya membajak suara mayoritas rakyat untuk kepentingan 
segelintir orang yang haus kekuasaan dan rakus kekayaan. Setelah 
kekuasaan dan kekayaan didapatkan, rakyat pun segera dilupakan (Al 
Islam, 29/XVII:2). 

Solusi yang ditawarkan oleh HTI adalah negara khilafah. Dalam negara khilafah, 

sistem pemerintah sepenuhnya merupakan sistem Islam, yang akan melahirkan 

penguasa yang serba amanah. ”Sikap amanah seorang penguasa terlihat dari 

tatacaranya dalam mengurusi masyarakat berdasarkan aturan-aturan Allah SWT” 

(Al Islam, 29/XVII:3). 
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 Keberanian untuk mewacanakan negara Islam di Indonesia, relatif 

keberanian yang baru muncul semenjak orde reformasi. Dalam pemerintahan orde 

lama dan orde baru dengan azas tunggal Pancasila, membicarakan negara Islam 

merupakan sesuatu hal yang tabu. Sudah menjadi pandangan umum, mereka yang 

berani mewacanakan negara Islam akan dicap atau dituduh anti-Pancasilais. 

 Dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti secara 

mendalam media buletin Al Islam. Meneliti wacana-wacana yang ada dalam 

buletin, yang isinya berupa propaganda penyerangan terhadap kebijakan-

kebijakan publik pemerintah. Sebagai negara yang berideologikan Pancasila, 

Indonesia mengakui dan menghargai akan kebhinekaan. Keanekaragaman suku, 

agama, adat, budaya, dsb diikat dalam satu kesatuan dan diwadahi dalam motto 

”Bhineka Tunggal Ika.” Motto inilah yang dijadikan falsafah dalam bernegara. 

Dari sisi lain muncul fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 

7/MUNAS/VII/MUI/11/2005 yang berinti pada pengharaman atas paham-paham 

yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang secara langsung 

menyebutkan bahwa pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan Islam. 

Adanya ”perbedaan” antara falsafah negara dengan fatwa dari MUI inilah yang 

semakin dikontraskan oleh HTI melalui Al Islam Edisi 04/Tahun XVII. Untuk itu 

perlu dianalisis lebih mendalam struktur teks dari buletin Al Islam edisi 04/Tahun 

XVII ini. 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah utama penelitian ini adalah bagaimana isi struktur teks buletin Al 

Islam edisi 04/Tahun XVII? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan isi struktur teks buletin Al 

Islam edisi 04/Tahun XVII. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

 Analisis wacana merupakan metode analisis yang relatif baru berkembang, 

sehingga belum banyak diaplikasikan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat 

bagi pengembangan analisis wacana teks media. Hasil penelitian dapat dijadikan 

umpan balik bagi pengembangan model-model yang telah ada. 

 

2. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

efektivitas model analisis wacana teks, khususnya wacana teks yang difungsikan 

sebagai propaganda politik. 

 Bagi para peneliti dan pakar komunikasi, khususnya jurnalistik, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan informasi dan 

dikembangkan lebih lanjut untuk analisis wacana teks yanglebih luas. 
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Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan masukan informasi dan pengetahuan akan kompleksitas analisis wacana 

teks sebagai pengembangan dalam metodologi penelitian yang relatif baru. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Media Massa 

a. Pengertian Media Massa 

Lebih dari beribu-ribu tahun lamanya, pola komunikasi mengalami 

penyempurnaan dari waktu ke waktu. Pada zaman tanda dan isyarat, komunikasi 

dilakukan secara langsung, yaitu dengan berhadap-hadapan muka, menggunakan 

tanda dan sinyal tangan. Gerak isyarat dan tanda dalam komunikasi dikenal 

dengan komunikasi non verbal.  

Dengan ditemukannya tulisan (sekitar 5000 tahun SM) dan simbol 

komunikasi lainnya, mulailah komunikasi dilakukan secara tidak langsung yaitu 

melalui berbagai media. Misalnya tulisan atau gambar-gambar pada daun lontar, 

kulit binatang dan lain sebagainya. Sesudah ditemukannya kertas dan teknik 

mencetak, terbukalah kesempatan baru bagi manusia untuk berkomunikasi dengan 

jumlah sasaran yang lebih banyak (Nurudin, 2004a:35-56; 2007:37-59). Media 

massa pada masa ini, yang dinamakan media massa tradisional merupakan media 

massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. 

Media massa tradisional digolongkan seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, 

film (layar lebar).  
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 Dengan penggunaan teknologi modern di bidang komunikasi, yaitu 

telekomunikasi, maka secara teoretis komunikasi dapat mencapai sasaran dalam 

jumlah yang tak terbatas. Sedangkan jarak dan waktu relatif dapat menjadi pendek 

dan cepat. Media dengan ciri-ciri demikian dinamakan media massa. Dengan 

demikian media massa yang ada sekarang merupakan hasil perkembangan dari 

berbagai teknologi media. Sebagai contoh lain misalnya radio. Pada awalnya radio 

dipergunakan untuk bertukar informasi dengan menggunakan gelombang. 

Sekarang radio umumnya menggunakan satelit. Informasinya dapat diakses 

dengan mudah dengan jangkauan yang lebih luas. Dengan demikian media massa 

dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk mengirimkan sajian 

informasi, serta membentuk masa depan umat manusia (Nurudin, 2004a:36). Dari 

segi makna, media massa merupakan alat atau sarana untuk menyebarluaskan 

berita, analisis, opini, komentar, materi pendidikan dan hiburan (Nurudin, 2007:1-

36). Media massa modern ini termasuk di antaranya adalah internet dan telepon 

seluler (HP = hand phone). Pendek kata, ”Semakin cerdas manusia, semakin 

kompleks dan rumit komunikasi yang dilakukan” (Nurudin, 2007:62). 

Media massa modern mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan media 

massa tradisional, di antaranya (Nurudin, 2004a:56-59 dan 2007:59-62): 

1. Sumber dapat mentransmisikan pesannya kepada banyak penerima (Misalnya 

melalui SMS atau internet). 

2. Isi pesan tidak hanya disediakan oleh lembaga atau organisasi namun juga 

dapat dilakukan secara individual. 

3. Tidak ada perantara, interaksi terjadi pada individu. 
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4. Komunikasi mengalir (berlangsung) ke dalam. 

5. Penerima yang menentukan waktu interaksi. 

 Dari uraian di atas dapat dipahami bilamana media massa merupakan 

bagian terpenting dari komunikasi massa. Menurut Nurudin (2007:37-62), dari 

segi etimologis, media massa adalah komunikasi massa. “Komunikasi massa 

adalah sebutan yang lumrah di kalangan akademis untuk studi ‘media massa’.” 

Pada galibnya media massa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu media cetak 

serta media elektronik. 

 

b. Media Cetak 

Media cetak untuk sampai kepada pembacanya memerlukan waktu. 

Artinya dari proses awal pencetakan informasi hingga sampai pembaca diperlukan 

waktu. Dalam hal ini diartikan sisi kelemahan media cetak yaitu tidak menguasai 

ruang. Akan tetapi media cetak mempunyai keunggulan menguasai waktu. 

Artinya media cetak dapat dibaca kapan saja dan di mana saja serta dapat dibaca 

berulang-ulang. Selain kedua sifat tersebut, media cetak mempunyai sifat-sifat 

lain, yaitu (a) daya rangsang rendah, (b) biaya relatif rendah, dan (c) daya jangkau 

terbatas (Morissan, 2008:4).  

Beberapa contoh populer media cetak adalah koran, majalah, buku, dan 

buletin. Koran (dari bahasa Belanda: Krant, dari bahasa Perancis courant) atau 

surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya 

dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-

berita terkini dalam berbagai topik.  



 9

Topik koran bisa berupa even politik, kriminalitas, olahraga, tajuk 

rencana, cuaca. Surat kabar juga biasa berisi komik, TTS dan hiburan lainnya. 

Ada juga surat kabar yang dikembangkan untuk bidang-bidang tertentu, misalnya 

berita untuk industri tertentu, penggemar olahraga tertentu, penggemar seni atau 

partisipan kegiatan tertentu. 

Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-

hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Selain itu, juga 

terdapat surat kabar mingguan yang biasanya lebih kecil dan kurang prestisius 

dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat 

hiburan. 

Buletin adalah publikasi organisasi yang mengangkat perkembangan suatu 

topik atau aspek tertentu dan diterbitkan atau dipublikasikan secara berkala dalam 

waktu yang relatif singkat. Waktu singkat di sini dapat dalam bentuk harian atau 

bulanan. Berbeda dengan koran yang ditujukan untuk khalayak umum, buletin 

ditujukan kepada khalayak yang lebih sempit, yang berkaitan dengan bidang 

tertentu saja. Oleh karena itu tulisan dalam buletin umumnya singkat dan padat 

(mirip berita) dimana digunakan bahasa yang formal dan banyak istilah teknis 

berkaitan dengan bidang tersebut. 

 

c. Media Elektronik 

Media elektronik terbagi atas media audio dan media audiovisual. Menurut 

Morissan (2008:4) media audio mempunyai sifat-sifat: (a) dapat didengar bila 

siaran, (b) daya rangsang rendah, (c) biaya relatif murah, dan (d) daya jangkau 
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luas. Sedang media audiovisual mempunyai sifat-sifat (a) dapat didengar dan 

dilihat bila ada siaran, (b) daya rangsang sangat tinggi, (c) biaya mahal, dan (d) 

daya jangkau luas. Contoh populer untuk media elektronik audio adalah radio. 

 Radio, tepatnya radio siaran (broadcasting), merupakan salah satu jenis 

media massa dalam bentuk media elektronik audio. Radio mengandalkan proses 

pengiriman suara atau bunyi melalui udara, untuk memberikan pertukaran 

informasi dari komunikan kepada komunikator. Media ini adalah media auditif, 

yakni media yang hanya bisa didengar saja. 

 Radio memiliki karakteristik yang berbeda dengan media massa lainnya di 

antara adalah: 

1. Auditori. Radio adalah suara, untuk didengar, karena isi siaran bersifat 

sepintas lalu dan tidak dapat diulang. 

2. Transmisi. Proses pendistribusian informasi kepada pendengar, melalui 

pemancar. 

3. Mengandung gangguan. Bahwa radio adalah media yang rentan akan 

gangguan teknis, karena mengandalkan gelombang melalui udara. 

4. Theatre of Mind. Radio adalah media yang memiliki sifat efek imajinatif bagi 

pendengarnya. 

5. Identik dengan musik. Radio adalah sarana yang murah dan penyampaian 

informasinya cepat. Yang menjadi konsentrasi utama adalah bunyi, karena 

radio hanya bisa menampilkan audio. 
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2. Jurnalistik  

a. Pengertian Jurnalistik  

Pada awalnya jurnalistik diartikan sebagai suatu publikasi dalam media 

cetak. Hal ini dapat dimengerti karena teknologi komunikasi, dalam 

perkembangan awalnya masih menggunakan media cetak sebagai media untuk 

berkomunikasi. Sejalan dengan keberadaan dan perkembangan media elektronik, 

kata “jurnalistik” diartikan lebih kompleks. Publikasi tidak hanya sebatas melalui 

media cetak seperti surat kabar, majalah, dsb, namun meluas melalui media 

elektronik seperti radio atau televisi. Pendek kata kegiatan jurnalistik tidak melulu 

berupa publikasi dalam media cetak. Jurnalistik mencakup kegiatan dari peliputan 

bahan yang akan dikomunikasikan sampai kepada penyebaran informasinya 

kepada khalayak. MacDougall (dalam Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 

2006:15) membatasi secara singkat pengertian jurnalistik sebagai “... kegiatan 

menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa.” Kegiatan 

penyiapan, penulisan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada khalayak 

melalui saluran media tertentu merupakan aktivitas jusnalistik. 

Berdasar media yang digunakan sebagai prasarana maupun sarana 

komunikasi, kini dikenal istilah jurnalistik cetak (print journalism), jurnalistik 

elektronik (electronic journalism) dan jurnalistik online (online journalism). 

Jurnalistik cetak menunjuk pada kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan dan 

penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media cetak. Demikian pula 

jurnalistik elektronik menunjuk pada kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan 

dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media elektronik. 
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Sejalan keberadaan media internet, yang kerap dinamakan sebagai media online, 

jurnalistik online menunjuk pada kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan 

dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media yang bersifat 

online (intenet). 

Jurnalistik atau jurnalisme, menurut Ishwara (2011:1-20), mempunyai ciri-

ciri:  

1. Skeptis. Skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, 

meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak 

mudah tertipu. Inti dari skeptis adalah keraguan. Media janganlah puas dengan 

permukaan sebuah peristiwa serta enggan untuk mengingatkan kekurangan 

yang ada di dalam masyarakat. Wartawan haruslah terjun ke lapangan, 

berjuang, serta menggali hal-hal yang eksklusif.  

2. Bertindak (action). Wartawan tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, 

tetapi ia akan mencari dan mengamati dengan ketajaman naluri seorang 

wartawan.  

3. Berubah. Perubahan merupakan hukum utama jurnalisme. Media bukan lagi 

sebagai penyalur informasi, tapi fasilitator, penyaring dan pemberi makna dari 

sebuah informasi.  

4. Seni dan profesi. Wartawan melihat dengan mata yang segar pada setiap 

peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik.  

5. Peran pers. Pers sebagai pelapor, bertindak sebagai mata dan telinga publik, 

melaporkan peristiwa-peristiwa di luar pengetahuan masyarakat dengan netral 
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dan tanpa prasangka. Selain itu, pers juga harus berperan sebagai interpreter, 

wakil publik, peran jaga, dan pembuat kebijaksanaan serta advokasi.  

 

b. Pemilik Media Cetak 

 Sebagai suatu media, media cetak juga mempunyai struktur hirarki 

organisasi. Hirarki pertama adalah pemilik media cetak. Pemilik suatu media 

cetak ini tidak selalu murni yang memiliki media (Kusumaningrat dan 

Kusumaningrat, 2006:73). Artinya seorang atau sekelompok orang yang memiliki 

suatu media cetak dapat menunjuk orang lain untuk mewakili si pemilik. Model 

perwakilan pemilik, umumnya karena si pemilik asli menggunakan media 

miliknya murni sebagai bisnis. Media cetak murni diladikan ladang perbisnisan. 

Mereka tidak umumnya tidak memahami seluk belum jurnalistik. Oleh karena itu 

agar bisnis jurnalistik memberikan keuntungan yang maksimal, si pemilik 

mewakilkan kepemilikan kepada orang lain. 

Sebaliknya si pemilik yang tidak mewakilkan kepemilikannya. Selain 

menggunakan media cetak sebagai ladang perbisnisan, mereka menggunakannya 

untuk maksud-maksud lain yang terselubung. Misalnya si pemilik media cetak A, 

meski tidak memahami seluk beluk jurnalistik, mereka tidak mewakilkan 

kepemilikan kepada orang lain karena ingin terkenal dan dikenal oleh masyarakat. 

 

c. Pimpinan Media Cetak 

 Pimpinan umum media cetak merupakan tangan utama dari 

operasionalisasi jurnalistik. Dalam hirarki organisasi media cetak, di bawah 
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pimpinan umum terdapat redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana merupakan 

eselon ketiga di bawah pimpinan umum dan pemilik media. 

 ”Di tangga hirarki di bawahnya terdapat Pemimpin Redaksi dan Pemimpin 

Perusahaan. Pemimpin redaksi bertanggung jawab atas operasi redaksional secara 

keseluruhan, yakni operasi yang bukan berkaitan dengan iklan, sirkulasi, dan 

administrasi” (Kusumaningrat dan Kusumaningrat, 2006:73). Redaktur pelaksana 

lazimnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pemimpin redaksi. 

Sedang pemimpin perusahaan bertanggung jawab kepada pemimpin umum. 

Pemimpin perusahaan ini bertanggung jawab atas operasi-operasi yang berkaitan 

dengan administrasi, keuangan perusahaan dan pemasaran.  Di bawah pemimpnn 

perusahaan terdapat kepala-kepala bagian atau manajer sirkulasi, iklan, promosi, 

produksi dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan masalah bisnis, teknik dan 

operasi-operasi distribusi. 

 

d. Redaktur Media Cetak 

 Komunikasi massa memiliki ketergantungan pada dua hal dalam 

praktiknya, yakni peralatan teknis serta gatekeeper. Tanpa peralatan teknis, 

komunikasi melalui media massa tidak dapat terjadi. Gatekeeper memiliki 

peranan penting juga, yakni orang yang melakukan penambahan, pengurangan, 

penyederhanaan serta mengemas suatu informasi yang akan disebarkan agar lebih 

mudah dipahami (Nurudin, 2004b:26). Artinya sebelum dikomunikasi pada 

khalayak, berita-berita yang diperoleh oleh jurnalis harus disunting agar 
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memenuhi kaidah sebagai wacana. Suatu berita yang diwacanakan harus 

mempunyai nilai berita. 

Menurut Ishwara (2011:65-81), nilai berita mencakup beberapa hal seperti.  

1. Objektif: berdasarkan fakta, tidak memihak.  

2. Aktual: terbaru, belum "basi."  

3. Luar biasa: dalam arti besar atau aneh, janggal, tidak umum. 

4. Penting: pengaruh atau dampaknya bagi orang banyak; menyangkut orang 

penting/terkenal.  

5. Jarak: familiaritas, kedekatan (geografis, kultural, psikologis). 

Lima nilai berita di atas menurut Kusumaningrat dan Kusumaningrat 

(2006:60-66), sudah dianggap cukup dalam menyusun berita. Namun Masri Sareb 

Putra memberikan dua belas buah nilai berita dalam kerangka penulisan berita, 

antara lain: (1) sesuatu yang unik, (2) sesuatu yang luar biasa, (3) sesuatu yang 

langka, (4) sesuatu yang dialami/dilakukan/menimpa orang (tokoh) penting, (5) 

menyangkut keinginan publik, (6) yang tersembunyi, (7) sesuatu yang sulit untuk 

dimasuki, (8) sesuatu yang belum banyak atau belum umum diketahui, (9) 

pemikiran dari tokoh penting, (10) komentar atau ucapan dari tokoh penting, (11) 

kelakuan/kehidupan tokoh penting, dan (12) hal lain yang luar biasa.  

Dalam penerapannya, tidak semua nilai berita digunakan sebagai pedoman 

dalam penulisan berita. Hal terpenting dalam penulisan berita adalah adanya 

aktualitas dan pengedepanan objektivitas yang terlihat dalam isi berita.  

Suatu berita yang ditulis atau disusun mempunyai unsur-unsur (Ishwara,. 

2011:117-163): 
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1. Judul atau kepala berita (headline).  

2. Baris tanggal (dateline).  

3. Teras berita (lead atau intro).  

4. Tubuh berita (body). 

Bagian dari unsur-unsur berita tersusun secara terpadu dalam sebuah berita. 

Susunan yang paling sering didengar ialah susunan piramida terbalik. Metode ini 

lebih menonjolkan inti berita saja. Atau dengan kata lain, lebih menekankan hal-

hal yang umum dahulu baru ke hal yang khusus. Tujuannya adalah untuk 

memudahkan atau mempercepat pembaca dalam mengetahui apa yang 

diberitakan; juga untuk memudahkan para redaktur memotong bagian 

tidak/kurang penting yang terletak di bagian paling bawah dari tubuh berita. 

Dengan selalu mengedepankan unsur-unsur yang berupa fakta di tiap bagiannya, 

terutama pada tubuh berita. Dengan senantiasa meminimalkan aspek nonfaktual 

yang pada kecenderuangan akan menjadi sebuah opini. 

 

e. Reporter Media Cetak 

Berita atau dalam kosa kata bahasa Inggris adalah news, mengandung 

pengertian yang penting, yaitu dari kata "new" yang artinya adalah "baru." Artinya 

suatu berita harus mempunyai nilai kebaruan atau selalu mengedepankan 

aktualitas. Berita atau dalam bahasa Inggris adalah news merupakan laporan 

mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang aktual; laporan mengenai fakta-fakta 

yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting, atau luar biasa. Sejalan dengan 

pendapat di atas, Kusumaningrat dan Kusumaningrat (2006:40) menyederhanakan 
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definisi berita yang lebih mudah dipahami, ”... yaitu bahwa berita adalah 

informasi aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik perhatian orang.” 

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa jurnalistik merupakan kegiatan 

penyiapan, penulisan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada khalayak 

melalui saluran media tertentu. Dengan demikian berita tak dapat dipisahkan dari 

kegiatan jurnalistik. Orang-orang yang mencari berita dalam kerangka untuk 

diberitakan atau dikomunikasikan kepada khalayak dinamakan jurnalis atau 

wartawan atau reporter. 

Kegiatan jurnalis dalam mencari berita, terikat pada pengertian yang 

melekat pada diri berita itu sendiri. Artinya berita-berita yang dicari seorang 

jurnalis harus mempunyai nilai kebaruan atau selalu mengedepankan aktualitas. 

Oleh karena itu pada diri seorang jurnalis dituntut untuk mampu mengedepankan 

fakta-fakta yang ada, dengan memilah nilai-nilai kebaruan atau kelamaan terhadap 

fakta-fakta yang dihadapinya. Dari sisi ini Kusumaningrat dan Kusumaningrat 

(2006:39) memberikan padanan yang menarik terhadap kata berita atau news. 

Kata "news" merupakan kependekan dari kata-kata "north," "east," "west," dan 

"south." Dalam upaya mencari news, sang jurnalis harus mencarinya pada 

keempat sumber mata arah angin tersebut, yaitu mencari ke arah utara, selatan, 

barat, dan timur. Artinya berita dapat dicari kesegenap penjuru mata arah angin, di 

mana saja, kapan saja. 
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3. Kebijakan Publik Pemerintah 

a. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan terjemahan dari frasa public policy. Dye 

(dalam Islamy, 2002:13) mendefinisikan frasa public policy sebagai pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Anderson (1978:3) 

mengonsep kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan seorang aktor atau 

sejumlah aktor dalam mengatasi masalah. Aktor di sini bisa pemerintah maupun 

nonpemerintah yang mempengaruhi kebijakan. Frederich (dalam Wahab, 2002:3) 

menyatakan policy adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

yang diinginkan. 

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh berbagai pakar tersebut 

menunjukkan ada dua komponen penting dalam kebijakan. Pertama adalah aktor, 

yaitu pihak-pihak yang melakukan, baik itu pemerintah maupun nonpemerintah 

yang berpengaruh pada kebijakan. Kedua adalah tindakan yaitu sebagai jawaban 

atas masalah. Saat ini kebijakan lebih dikonotasikan sebagai tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah. Definisi-definisi di atas secara tegas memberikan 

perbedaan antara kebijakan dengan keputusan. 

Karakteristik kebijakan publik menurut Easton (dalam Anderson, 1978:3) 

sebagai “wewenang” pada sebuah sistem politik yang dimiliki “eksekutif, 

legislator, hakim, administrator dan semacamnya.” Wahab (2002:6) menyatakan 

penjelasan tersebut membawa beberapa implikasi. Pertama, kebijakan lebih pada 
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tindakan untuk mencapai tujuan, bukan perilaku atau tindakan acak. Kedua, 

kebijakan pada hakikatnya adalah kegiatan yang berpola dan saling berkait. 

Ketiga, kebijakan berkaitan dengan tindakan aktornya dalam bidang tertentu. 

Keempat, kebijakan mungkin bersifat positif, mungkin pula negatif. 

Howlett dan Ramesh (1995) membuat lima tahap lingkaran kebijakan. 

Tahap pertama adalah agenda setting. Tahap berikutnya perumusan kebijakan, 

pembuatan keputusan, implementasi kebijakan, dan tahap yang kelima adalah 

evaluasi kebijakan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pemerintah 

adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh pemerintah 

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran 

yang diinginkan. Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan dalamlima 

lingkaran kebijakan. 

 

b. Perumusan Kebijakan Publik 

Suatu kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan politis pemerintah selaku 

aktor, tetapi digunakan untuk manfaat semua orang. Akan tetapi tidak semua 

masalah yang dianggap penting oleh masyarakat dianggap penting pula oleh 

pemerintah. Sebagai contoh masalah-masalah yang terjadi di masyarakat belum 

tentu dianggap pemerintah sebagai isu politik yang bisa dimasukkan dalam 

agenda pemerintah untuk dibuat kebijakan. 

Jones (dalam Howlett dan Ramesh, 1995:123) memberikan enam 

karakterisik dari perumusan kebijakan. Pertama, perumusan tidak terbatas pada 
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satu aktor. Mungkin terdiri dari dua atau lebih kelompok perumusan yang saling 

bersaing atau melengkapi dalam pengajuannya. Kedua, dalam perumusan bisa 

terjadi definisi masalah yang belum jelas atau perumus terlalu banyak melakukan 

kontak dengan affected group. Ketiga, tidak ada kejadian penting yang terjadi 

secara bersamaan antara perumusan dan institusi khusus, walaupun aktivitas yang 

sering terjadi di sebuah agensi birokrasi. Keempat, perumusan dan perumusan 

kembali bisa terjadi dalam waktu yang lama tanpa sau pun dukungan proposal. 

Kelima, sering kali beberapa point diminta pihak yang kalah dalam semua level 

perumusan. Keenam, selama proses itu sendiri tidak pernah bebas dampak, ada 

pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. 

1. Agenda Setting 

Agenda setting adalah tahapan pertama dan terpenting dalam semua tahapan 

pada siklus kebijakan. Pada tahapan ini dirumuskan bagaimana masalah 

kebijakan bisa menjadi bagian pemerintah. Seperti yang diungkapkan Crobb, 

Ross dan Ross (dalam Howlett dan Ramesh, 1995:104-105) bahwa agenda 

setting adalah proses yang mana permintaan dari berbagai macam kelompok 

dalam masyarakat diterjemahkan ke dalam item-item yang bersaing untuk 

mendapatkan perhatian yang serius dari pegawai publik. 

2. Perumusan Usulan Kebijakan 

Kegiatan pada tahap ini adalah mengeliminasi pilihan-pilihan kebijakan 

sampai ada satu atau beberapa yang akan menjadi pilihan terakhir. Termasuk 

juga batas-batas implikasi yang ditimbulkannya. Islamy (2002:92-98) 

mengklasifikasikan kegiatan pada tahapan ini dalam empat tahap. Pertama 
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adalah tahap mengidentifikasi alternatif. Kedua adalah mendefinisikan dan 

merumuskan alternatif. Ketiga adalah menilai masing-masing alternatif yang 

ada. Keempat adalah memilih alternatif yang “memuasakan” atau “paling 

memungkinkan untuk dilaksanakan.” 

3. Pengambilan Keputusan 

Anderson (1978:71) menyatakan bahwa tahapan ini adalah tindakan yang 

dilakukan orang atau badan untuk menyetujui, memodifikasi, atau menolak 

alternatif yang telah dipilih. Pada perjalanan proses perumusan sampai 

pengambilan keputusan ada usulan yang mungkin ditolak, diterima, diubah; 

memperkecil perbedaan; tawar-menawar untuk memperkuat dan mungkin 

hanya sebatas formalitas. 

 

4. Pluralisme 

 Gelombang globalisasi yang melanda dunia berdampak pada munculnya 

gerakan pluralisme. Dengan beragam turunan dan variannya, pluralisme 

menampakkan diri dalam berbagai bentuk seperti multikultural, demokrasi, 

pemberdayaan, lintas budaya, neoliberalisme, kebebasan, hak azazi dsb. Akan 

tetapi kendati pluralisme sebagai kata banyak dikenal orang, para pakar kesulitan 

untuk mengartikannya secara konkrit (Tilaar, 2004). 

Pluralisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks yaitu 

”plural” yang berarti banyak, majemuk, multi, aneka dan sejenisnya. Sedang isme 

mengandung pengertian sebagai kepercayaan atau hal-hal yang dipercayai. Oleh 

karena itu para pakar mendekati atau mengartikan istilah pluralisme dalam 
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berbagai dimensinya, ditinjau dari beragam sisi disiplin keilmuan. Muncul istilah 

baru yang menyertainya seperti pluralisme politik, pluralisme kebudayaan, 

pluralisme psikologi, pluralisme manajemen, pluralisme komunikasi dan 

sebagainya. 

 Secara tradisional pluralisme diartikan sebagai perjuangan akan kesamaan 

atau perlakuan terhadap ragam yang berbeda. Pendekatan tradisional ini 

mempunyai dua ciri utama yaitu (1) kebutuhan terhadap pengakuan dan (2) 

legitimasi terhadap keragaman. Singkat kata pluralisme diartikan sebagai 

pengakuan dan legitimasi terhadap berbagai ragam yang menyelimutinya. 

Misalnya terhadap ragam budaya, yang dikenal sebagai multikultural. 

Perkembangan pluralisme selanjutnya menampung berbagai jenis pemikiran baru, 

di antaranya (1) pengaruh studi kultural, (2) poskolonialisme, (3) globalisasi, (4) 

feminisme dan posfeminisme, (5) teori ekonomi politik neo-Marxisme, dan (6) 

posstrukturalisme. Masing-masing pemikiran baru ini mempunyai sisi positif dan 

negatif, mempunyai kelebihan dan kelemahan. Dalam pengaruh studi kultural 

misalnya, budaya lain yang berbeda hanya sekedar dilihat, bukan dihargai. 

Budaya bertelanjang dada wanita Bali adalah eksoktis. Oleh karena itu untuk 

memahami multikulturalisme perlu menyimak pengembangan arti budaya (Tilaar, 

2004 dan Yaqin, 2005). 

 Indonesia adalah negara multikultural terbesar di dunia. Adanya ragam 

budaya atau kebhinekaan inilah yang dirangkum dalam satu kesatuan 

bermasyarakat dan bernegara. Keanekaragaman suku, agama, adat, budaya, dsb 

diikat dalam satu kesatuan dan diwadahi dalam motto ”Bhineka Tunggal Ika.” 
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Motto inilah yang dijadikan falsafah dalam bernegara. Indonesia adalah negara 

yang berideologikan Pancasila. 

 Pluralisme menawarkan satu alternatif baru melalui penerapan strategi dan 

konsep yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada. Artinya keragaman 

justru dijadikan basis pengembangan kebijakan pemerintah. Pluralisme tidak 

sekedar bertujuan agar memahami adanya perbedaan tetapi juga meningkatkan 

kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis dan demokratis. 

Negara Khilafah atau umumnya disingkat Khilafiyah adalah negara Islam. 

Artinya yang dimaksudkan negara dalam Islam adalah Khilafah. Khilafah adalah 

kepemimpinan umum kaum muslim seluruh dunia. Khilafah bukanlah negara 

bangsa (naiton state), melainkan negara dunia (global state). Kaum muslim di 

seluruh dunia hanya memiliki satu negara. Pemerintahan (al-hukm) dalam Islam 

bersifat sentralisasi atau terpusat. Artinya pelaksanaan kekuasaan atau penerapan 

hukum-hukum hanya berada di tangan orang yang telah diamanati oleh rakyat, 

yaitu Khalifah dan orang-orang yang mewakilinya (Nabhani, 2010:14-19). 

Sebagai negara Islam seluruh tatanan bernegara diatur sesuai syariat-syariat yang 

ditetapkan dalam Islam. Dengan demikian negara Islam menghargai pluralisme, 

akan tetapi dalam penerapan bernegara harus berlandaskan pada syariat-syariat 

Islam. Masalah inilah yang kerap menjadi konflik antara negara pada satu sisi dan 

Islam sebagai agama.  
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5. Analisis Teks Media 

a. Pengertian Analisis Teks Media 

 Foucault mengatakan wacana sebagai bidang dari semua pernyataan 

(statement), kadang sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan dan 

kadang sebagai praktik regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan (Mills 

dalam Kriyantono, 2007:258). Sedangkan Eriyanto (2009:5-6) mendefinisikan 

”Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek 

yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan itu dilakukan di antaranya 

dengan menempatkan diri pada posisi sang pembicara dengan penafsiran 

mengikuti struktur makna dari sang pembicara.” 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa wacana tidak dipahami 

secara netral dan berlangsung secara alamiah karena dalam setiap wacana selalu 

terkandung ideologi untuk mendominasi dan berebut pengaruh. “Oleh karena itu, 

analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara tertutup, tetapi harus 

melihat konteks, terutama bagaimana ideologi dari kelompok-kelompok yang ada 

tersebut berperan dalam membentuk wacana” (Sobur, 2009:68). Analisis teks 

wacana mendasari pada asumsi-asumsi dan beberapa fokus. Littlejohn (dalam 

Sobur, 2009:48-49) memerinci adanya tiga fokus analisis teks wacana, yaitu: 

1. Seluruh analisis teks wacana mengenai cara-cara wacana disusun, prinsip yang 

digunakan oleh komunikator untuk menghasilan dan memahami percakapan 

atau tipe-tipe pesan lainnya. 

2. Wacana dipandang sebagia aksi, yaitu merupakan cara melakuan segala hal, 

umunya dengan kata-kata. 
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3. Analisis teks wacana adalah suatu pencarian prinsip-prinsip yang digunakan 

oleh komunikator aktual dari perspektif mereka. Analisis tidak mempedulikan 

ciri maupun sifat psikologis tersembunyi atau fungsi otak, namun terhadap 

problema percakapan atau teks. 

 

b. Analisis Wacana Model van Dijk 

 Kendati merupakan suatu metode yang relatif baru, analisis teks wacana 

berkembang cukup cepat. Salah satu di antaranya adalah model yang 

dikembangkan oleh Teun A. van Dijk, yang banyak diaplikasikan di lapangan. 

Menurut Eriyanto (2009:221), model analisis wacana van Dijk banyak digunakan, 

“Hal ini mungkin karena van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana 

sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis.” 

 Dalam menganalisis suatu wacana, van Dijk membagi struktur wacana 

atas (1) teks, (2) kognisi sosial dan (3) konteks sosial. Tiap-tiap struktur 

merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari wacana yang dianalisis. 

Struktur teks menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk 

menggambarkan suatu peristiwa tertentu yang diwacanakan. Struktur kognisi 

sosial menganalisis bagaimana kognisi pembuat wacana dalam memahami 

peristiwa yang diwacanakan. Sedangkan konteks sosial menganalisis bagaimana 

wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi 

peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2009:221-281). 

 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti membatasi penggunaan 

model van Dijk pada analisis teks atau struktur teks. Sedang analisis kognisi sosial 
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dan konteks sosial tidak dijadikan landasan analisis karena kemampuan peneliti 

yang terbatas dan alasan sebagai berikut: 

1. Dalam analisis kognisi sosial, peneliti harus melakukan wawancara mendalam 

terhadap pembuat wacana. Karena subjek penelitian adalah wacana dalam 

buletin Al Islam, bukan satu teks dalam buletin Al Islam, peneliti diharuskan 

mampu mencari sumber penulis teks-teks dalam buletin Al Islam tersebut. 

Bahkan mungkin, satu teks dalam sebuah buletin tidak hanya ditulis oleh satu 

orang tetapi ditulis secara kolektif. Tentu saja untuk melakukan analisis 

kognisi sosial ini akan sangat menguras waktu dan tenaga serta membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit. 

2. Dalam analisis konteks sosial, peneliti harus melakukan studi pustaka yang 

mendalam untuk melakukan penelusuran sejarah dalam kaitannya dengan 

wacana yang berkembang di masyarakat. Analisis stuktur ini dapat dilakukan 

bila mempunyai kemampuan dalam lintas disiplin keilmuan. 

 

c. Analisis Struktur Teks van Dijk 

 Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan 

yang masing-masing bagian saling mendukung (Eriyanto, 2009:225). Tingkatan 

pertama adalah struktur makro, yang bermakna global dari suatu teks yang 

diamati. Struktur makro dapat disebut sebagai struktur tematik karena membatasi 

analisis atas topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu wacana. Tingkatan 

kedua disebut sebagai superstruktur, merupakan struktur wacana yang 

berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun 
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ke dalam berita secara utuh. Superstruktur dapat disebut sebagai struktur skematik 

karena meng-skemakan bagian dan urutan wacana dalam teks berita utuh. 

Tingkatan ketiga disebut sebagai struktur mikro, yaitu makna wacana yang dapat 

diamati dari bagian kecil dari suatu teks seperti kata, kalimat, proposisi, anak 

kalimat, parafrasa dan gambar (Eriyanto, 2009:226). Struktur mikro dapat disebut 

sebagai struktur semantik karena menganalisis makna yang ditekankan dalam 

suatu teks. 

 Langkah-langkah analisis struktur teks model van Dijk, secara kronologis 

diuraikan oleh Eriyanto (2009:229-259) sebagai berikut: 

1. Tematik. Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. 

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

teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapan oleh pembuat 

wacana. 

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. 

3. Latar. Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik 

(arti) yang ingin ditampilkan. 

4. Detail. Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan seseorang. 

5. Maksud. Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detail. Dalam 

detail, informasi yang menguntungkan komunikator akan diurakan dengan 
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detail yang panjang. Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan 

komunikator akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. 

6. Koherensi. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata atau antarkalimat 

dalam wacana. 

7. Koherensi kondisional. Koherensi kondisional ditandai dengan pemakaian 

anak kalimat sebagai penjelas. 

8. Koherensi pembeda. Kalau koherensi kondisional berhubungan dengan 

pertanyaan bagaimana dua peristiwa dihubungkan atau dijelaskan, koherensi 

pembeda berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa atau fakta 

itu hendak dibedakan. 

9. Pengingkaran. Elemen wacana pengingkaran adalah bentuk praktik wacana 

yang menggambarkan bagaimana pembuat wacana menyembunyikan apa 

yang ingin diekspresikan secara implisit. 

10. Bentuk kalimat. Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan 

dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. 

11. Kata ganti. Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa 

dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. 

12. Leksikon. Elemen leksikon menandakan bagaimana seseorang melakukan 

pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. 

13. Praanggapan. Elemen wacana praanggapan merupakan pernyataan yang 

digunakan untuk mendukung makna suatu teks. 
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14. Grafis. Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan 

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

diamati dari teks. 

15. Metafora. Pembuat wacana tidak hanya menyampaikan pesan pokok lewat 

teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang dimaksuskan sebagai 

ornamen atau bumbu dari suatu berita. 

 

F. Definisi Konseptual dan Operasional 

1. Definisi Konseptual  

Analisis wacana teks media adalah suatu analisis terhadap wacana teks 

dari suatu media. Upaya yang dikandung bermaksud mengungkap maksud 

tersembunyi dari subjek yang mengemukakan pernyataan dalam teks. 

Khilafah adalah sebuah negara yang menerapkan syariah Islam secara 

menyeluruh dan mempunyai misi menyebarkan dakwah Islam ke seluruh umat 

manusia. Upaya yang dikandung bermaksud mengungkap maksud tersembunyi 

dari partai politik Hizbut Tahrir yang menerbitkan buletin tersebut. 

Kebijakan publik pemerintah adalah seluruh perbuatan pemerintah yang 

ditujukan untuk mengatur khalayak atau rakyat secara umum dengan tujuan untuk 

mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi atau meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Misalnya kebijakan pemerintah dalam masalah tarif dasar 

listrik, harga bahan bakar, perusahaan-perusahaan BUMN dsb. 
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Buletin Al Islam adalah media komunikasi dalam bentuk wacana, yang 

diterbitkan oleh HTI dan terbit mingguan dalam bentuk fisik seukuran buku tulis 

sebanyak empat halaman. 

 

2. Definisi Operasional 

 Indikator-indikator struktur teks  wacana buletin Al Islam dengan topik 

kebijakan-kebijakan publik pemerintah yang selanjutnya dikaitkan dengan negara 

khilayah meliputi: tematik, skematik, latar, detail, maksud, koherensi, koherensi 

kondisional dan pembeda, pengingkaran, bentuk kalimat kata ganti, leksikon, 

praanggapan, grafis, dan metafora. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis wacana teks buletin Al Islam 

yang bertemakan kebijakan-kebijakan publik pemerintah Republik Indonesia ayng 

berkaitan dengan negara khilayah. Untuk mendeskripsikan situasi yang 

sebenarnya (natural setting), peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. 

Dengan dasar pemikiran demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus (kasus kebijakan-kebijakan publik pemerintah 

Republik) karena sifatnya yang unik dan khas. Penggunaan model rancangan 

dengan pendekatan kualitatif memiliki ciri-ciri yang relevan untuk melaksanakan 

penelitian ini. 

 



 31

2. Jenis dan Sumber Data 

 Sesuai dengan tujuan, pendekatan dan rancangan penelitian, jenis data 

dalam penelitian ini berbentuk wacana teks media. Dengan kata lain, jenis data 

penelitian ini adalah data kualitatif (Kriyantono, 2007:58-59). Wacana teks yang 

dianalisis adalah wacana yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik 

pemerintah Republik Indonesia. 

 Sumber data penelitian ini adalah teks dalam buletin Al Islam untuk edisi 

04/Tahun XVII. 

 

3. Pengumpulan Data 

 Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi dan observasi partisipasi. Menurut Nasution (1992:85), banyak segi 

positif yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi, di antaranya 

(1) bahan telah ada, tersedia dan siap pakai, (2) tidak memerlukan biaya besar, 

dan (3) untuk mempelajarinya memerlukan waktu yang relatif tidak lama. 

 Metode observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengamati buletin Al Islam edisi 04/Tahun XVII. Spradley 

(1980:58-62) menglasifikasikan tiga tingkat keterlibatan peneliti dengan objek 

yang diobservasi, yaitu (1) keterlibatan tinggi (high), (2) keterlibatan rendah 

(low), dan (3) tanpa keterlibatan (no involvement). Berdasarkan klasifikasi ini, 

observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipasi. 
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4. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis struktur 

teks yang dikembangkan oleh van Dijk (Eriyanto, 2009:229-259) sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam kajian pustaka. 

 Langkah-langkah analisis struktur teks model van Dijk meliputi (1) 

Tematik; (2) Skematik; (3) Latar; (4) Detail; (5) Maksud; (6) Koherensi; (7) 

Koherensi kondisional; (8) Koherensi pembeda; (9) Pengingkaran; (10) Bentuk 

kalimat; (11) Kata ganti; (12) Leksikon; (13) Praanggapan; (14) Grafis; dan (15) 

Metafora.  

Tabel 1.1. Skema Analisis Teks van Dijk 

Struktur Wacana Hal yang Diamati Elemen 

Struktur 

Makro 

Tematik 

Tema atau topik yang dikedepankan oleh berita. 

Topik 

Superstruktur Skematik 

Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan 

dalam teks berita utuh. 

Skema 

Struktur Mikro Semantik 

Makna yang ditekankan dalam teks berita. Misal 

dengan memberi detail pada suatu sisi atau 

membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi detail 

sisi lain. 

Latar, detail, 

maksud, 

praanggapan, 

nominalisasi

(Sumber: Eriyanto, 2009:228) 

 

H. Keabsahan Data dan Penelitian 

 Untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, ditempuh 

beberapa cara untuk memenuhi keabsahan data (trustwothiness). Sebagaimana 
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yang dianjurkan oleh Lincoln dan Guba (1985:219) serta Nasution (1992:114), 

pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan kriteria kredibilitas 

(credibility) dan transferabilitas (transferability). 

 

1. Kredibilitas 

 Untuk meningkatkan derajat kredibilitas dilakukan dengan teknik 

perpanjangan masa penelitian (prolonged engagement) dan pengamatan yang 

diperdalam (persistent observation). Penggunaan kedua teknik tersebut saling 

kait-mengait. 

 Perpanjangan masa penelitian (prolonged engagement) berarti bahwa 

keintesivan, masa pengumpulan data dan analisis data tidak ditetapkan secara 

kaku, melainkan bersifat luwes. Ketika analisis suatu elemen wacana sudah 

diperkirakan cukup dan kesimpulan sementara sudah ditarik, peneliti membuka 

diri terhadap kemungkinan tambahan data atau reanalisis ulang.  

 Pengamatan yang diperdalam (persistent observation) bertujuan 

menemukan ciri-ciri tertentu dari suatu elemen wacana. Sesuai dengan namanya 

teknik ini bertujuan untuk memperdalam pusat perhatian. Berbeda dengan 

perpanjangan masa penelitian yang berinti pada perluasan lingkup, pengamatan 

yang diperdalam berinti pada penajaman terhadap analisis data.  

 

2. Transferabilitas 

 Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menarik generalisasi pada sasaran 

yang lebih luas. Penelitian dilaksanakan dalam situasi yang alami dan 
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mengutamakan data yang bersifat kualitatif, dengan maksud untuk 

mendeskripsikan struktur wacana teks buletin Al Islam Edisi 04/Tahun VII. 

 Untuk meningkatkan nilai transfer penelitian ini, Peneliti berusaha 

menyajikan pelaporan secara rinci (thick description). Karena adanya 

keterbatasan-keterbatasan yang serba mengikat (keilmuan dan kemampuan 

peneliti, masa penelitian dsb.) pelaporan tidak dibuat secara rinci benar-benar. 

Efektivitas dan efisiensi, sejauh tidak mengurangi bobot penyajian, menjadi 

pegangan peneliti. 

 Upaya pelaporan hasil penelitian dengan secermat dan selengkap 

mungkin, yang dapat menggambarkan konteks dan pokok permasalahan secara 

jelas, merupakan usaha peneliti menyediakan apa-apa yang dibutuhkan pembaca 

guna memahami temuan-temuan. Kendati demikian, transferabilitas bergantung 

pada pengetahuan peneliti tentang konteks penelitian dan konteks pembaca 

(Moleong, 1993:200-201). Oleh karena itu peneliti tidak dapat menjamin dengan 

suatu kepastian tetapi hanya berusaha memperbesar peluang atau kemungkinan 

untuk dapat digunakan oleh pembaca. 

 Usaha-usaha Peneliti dalam rangka transferabilitas penelitian ini, di 

antaranya: 

1. Pelaporan penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan catatan data kancah 

dan koherensi internal dalam penyajian, penafsiran dan penarikan kesimpulan-

kesimpulan. Upaya mengembangkan keterkaitan antara data dengan laporan 

tergambar dalam bentuk langkah-langkah penelitian. Berawal dari 

pengumpulan data, koding, penyederhanaan, analisis, penginterpretasian 
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hingga penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulan atau temuan penelitian ditarik 

dari kohenrensi antara data, analisis, pembahasan hingga penarikan 

kesimpulan. 

2. Pendeskripsian latar (setting) penelitian (Bab II) merupakan usaha peneliti 

untuk memberikan gambaran kepada pembaca akan latar yang diteliti. Pada 

bab ini pembaca akan memperoleh gambaran tentang HTI selaku penerbit 

buletin yang dijadikan objek penelitian. 

3. Penyajian data pada setiap elemen yang dianalisis selalu didukung oleh 

catatan dari lapangan. 

4. Setiap saat peneliti siap untuk mempertanggungjawabkan keterkaitan antara 

data, analisis, kesimpulan maupun pelaporan hasil penelitian ini dari 

sanggahan siapa pun. 

 


