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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

Bahasa adalah alat komunikasi manusia yang menyatakan perasaan serta 

pikiran. Bahasa memiliki fungsi sebagai identitas nasional, karena di Indonesia 

terdapat beribu-ribu bahasa yang berbeda. Kemampuan manusia dalam berbahasa 

tidaklah dibawa sejak lahir dan dikuasai dengan sendirinya, melainkan dipelajari. 

Sebagai alat interaksi sosial bahasa mempunyai peranan yang besar. Hampir tidak 

ada kegiatan manusia yang tanpa kehadiran bahasa, seperti keagamaan, politik, 

militer, pendidikan, perdagangan, dan sebagainya (Chaer, 2009:28). Bahasa 

wujud dalam satuan kebahasaan ada sepuluh satuan yaitu, kalimat, paragraf, fona, 

kata, frasa, morfem, klausa, fonem, silabel, dan wacana. Sebagai satuan bahasa 

terlengkap, wacana tersusun dari untaian kalimat yang erat, berkesinambungan, 

sesuai dengan konteks. Wacana dapat diteliti dengan cara analisis untuk 

membongkar makna dan maksud-maksud tertentu. Artinya dalam analisis wacana 

terdapat dua unsur pokok, yakni (1) unsur internal bahasa (intralinguistik) yang 

berkaitan dengan kaidah bahasa seperti, morfologi, fonologi, sintaksis, serta unsur 

yang ke (2) unsur eksternal bahasa (ekstralinguistik), yang berkaitan dengan 

konteks situasi.  

Analisis wacana memiliki fokus pada struktur alamiah seperti, bahasa lisan 

sebagaimana yang terdapat pada wacana dan seperti percakapan, komentar, 

wawancara, serta ucapan-ucapan (Crystal dalam Eriyanto, 2001:2). Analisis 

wacana tidak harus dipahami sebagai studi bahasa saja, analisis memang 
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menggunakan bahasa, namun bukan menggambarkan dari aspek kebahasaan, 

tetapi juga menghubungkan dengan konteks untuk tujuan dan praktik tertentu. 

Analisis wacana pada dasarnya menggunakan pola analisis teks, proses produksi 

teks, dan konteks. Analisis digunakan untuk melihat struktur teksnya untuk 

memahami struktur kalimat, kata, serta makna. Bagi teks tertulis, analisis wacana 

bertujuan mengeksplisitkan aturan serta norma bahasa yang implisit. Selain itu, 

juga bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu 

struktur diskursif (Sobur, 2015:13). Analisis wacana dapat dilakukan dengan 

meneliti diberbagai sumber informasi di media massa. Media massa tidak dapat 

dilepaskan dari sistem kemasyarakatan yang luas, seperti ekonomi, politik, sosial 

dan budaya. 

Media adalah kekuatan dalam kehidupan masyarakat yang dapat 

mempengaruhi nilai dan norma sosial sehingga dapat merusak tatanan sosial. 

Untuk mengahadapi ancaman tersebut, media harus berada di bawah kontrol elit 

(Baran, 2010:69). Media massa sangat berperan penting dalam pola tingkah laku 

masyarakat. Informasi yang disajikan media massa mempunyai nilai yang tinggi 

di mata masyarakat dari segi sosial, budaya, politik dan ekonomi. Fungsi dari 

media massa menyediakan informasi yang sedang berkembang dan peristiwa yang 

terjadi di masyarakat. Informasi dapat menyebar dengan mudah dan efektif. 

Informasi yang sampai kepada masyarakat, dapat ditanggapi dengan berbeda oleh 

setiap individu namun tergantung pada masyarakat dalam memanfaatkan 

informasi yang ada secara proposional. Media massa kini sangat digemari dan 

sudah menjadi satu institusi sosial yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat. Beragam berita, rubrik, dan informasi lainnya telah disajikan media 



3 

 

massa, baik elektronik maupun cetak. Berita-berita yang disajikan dalam media 

massa begitu digemari oleh kalangan masyarakat. 

Pada tahun 1950 masyarakat telah mengenal lembaga penyiaran informasi 

dalam bentuk media elektronik dan cetak dengan sebutan pers. Berita atau 

informasi sangatlah penting dikalangan masyarakat, baik melalui media cetak 

maupun online. Apalagi media online sangat digemari masyarakat karena 

informasi yang cepat dan akurat. Manfaat dari berita online antara lain, 

memberikan informasi yang cepat tidak seperti media cetak, lebih efisien dan 

akurat, serta lebih mudah diakses oleh khalayak kapan saja dan dimana saja dan 

harus terhubung jaringan internet. Wacana yang disajikan dalam berita online 

sangatlah terkini dan mengikuti peristiwa yang sedang dialami di masyarakat.  

Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media online yang 

diperoleh dari www.kompas.com. Alasan peneliti menggunakan media ini karena 

berita-berita online yang disajikan sangat efektif dan terkini. Pada tahun 1995 

kompas dikenal dengan nama kompas.com merupakan portal berita dalam grup 

kompas gramedia yang menyajikan berita dan peristiwa terkini di Indonesia.  

Penelitian ini mengkaji berita kasus penistaan agama. Kasus yang 

menimpa Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok. 

Nama yang sontak menjadi buah bibir ditengah masyarakat Indonesia. Awal mula 

kejadian kasus yang menimpanya, Ahok saat berbicara dengan warga di 

Kepulauan Seribu pada Selasa 27 September lalu, mengutip ayat Al-Quran surat 

Al-Maidah Ayat 51. Berita tersebut hampir setiap hari mengalami perkembangan 

dan perubahan diberbagai situs media online terutama berita online 

www.kompas.com. Banyak kalangan masyarakat yang pro dan kontra menanggapi 

http://www.kompas.com/
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dugaan kasus yang menimpa Ahok. Oleh sebab itu, menariknya berita di atas 

terbukti pengikut di akun sosial media facebook dengan nama grup “Ahok 

followers” mencapai 313.212 anggota. 

Berdasarkan uraian wacana di atas, peneliti melakukan penelitian wacana 

menggunakan teori Theo Van Leeuwen dengan proses ekslusi dan inklusi. 

Penelitian ini memfokuskan pada kedua unsur tersebut menggunakan media 

sebagai objek penelitian ini.  

Penelitian wacana sebelumnya pernah dilakukan penelitian terdahulu, 

penelitian pertama, dilakukan Mursalin (2015) dengan judul Pemberitaan Kasus 

Wisma Atlet Pada Koran Kompas Berdasarkan Pandangan Norman Fairclough. 

Penelitian tersebut menggunakan unsur representasi, relasi, dan identitas. 

Penelitian lebih memfokuskan pada ketiga unsur tersebut. Penelitian ini 

menggunkan pendekatan deskriptif jenis penelitian kualitatif. Data penelitian 

berupa teks berita yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan wujud data 

yang diperoleh kata, kalimat, dan paragraf. Penelitian tersebut mengkaji berita 

korupsi fokus pada kasus wisma atlet di Palembang yang melibatkan Nazrudin, 

Angelina Sondakh. Sumber data tertulis dari koran kompas edisi 26 April 2011-21 

April 2012. 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Wibowo (2009) dengan judul Keluhan 

Khalayak Tentang Pelayanan Publik Dalam  Rubrik Metropolist Watch (sebuah 

analisis wacana di koran harian Jawa Pos edisi bulan agustus 2008). Metode 

yang digunakan adalah analisis wacana yang diadaptasi oleh Teun A.Van Dijk 

dengan pendekatan kuantitatif tipe interpretatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dokumen, mendokumentasikan semua tulisan dalam rubrik 
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metropolist watch di koran harian jawa pos edisi bulan Agustus 2008. Peneliti ini 

menggunakan teknis analisis wacana, untuk membongkar maksud-maksud dan 

makna-makna tertentu, dengan menggunakan kekuatan yang terjadi pada proses 

produksi dan reproduksi makna. 

Berdasarkan kedua penelitian di atas, peneliti melihat pentingnya 

menganalisis wacana pada media cetak maupun online. Penelitian pertama 

mengkaji Pemberitaan Kasus Wisma Atlet Pada Koran Kompas Berdasarkan 

Pandangan Norman Fairclough. Penelitian kedua, Keluhan Khalayak Tentang 

Pelayanan Publik Dalam  Rubrik Metropolist Watch. Oleh sebab itu, penelitian 

sekarang mencoba mengangkat penelitian yang berjudul Analisis Kasus Penistaan 

dengan Pendekatan Theo Van Leeuwen dalam Laman www.kompas.com.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan hasil pengamatan peneliti pada pemberitaan kasus 

“penistaan agama” terdapat permasalahan yang perlu dianalisis dan dikaji yang 

dimuat pada berita online www.kompas.com ialah sebagai berikut, 

a. Bagaimana eksklusi menurut Theo Van Leeuwen pada kasus penistaan agama 

dalam berita online  www.kompas.com? 

b. Bagaimana inklusi menurut Theo Van Leeuwen pada kasus penistaan agama 

dalam berita online www.kompas.com?  

 

 

 

 

http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/


6 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian 

ini bertujuan menganalisis sebuah teks wacana yang melihat proses eksklusi dan 

inklusi. Adapun tujuan dari penelitian sebagaimana berikut ini. 

a. Mendeskripsikan eksklusi pada kasus penistaan agama dalam berita online 

www.kompas.com . 

b. Mendeskripsikan inklusi pada kasus penistaan agama dalam berita online 

www.kompas.com . 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, manfaat yang didapat adalah 

untuk mengetahui seseorang atau kelompok dimarjinalkan kedudukannya pada 

wacana. Dengan demikian peneliti ini dapat bermanfaat untuk semua kalangan. 

Berikut manfaat yang dibagi menjadi dua bagian dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Memperluas pengetahuan dibidang jurnalistik khususnya analisis wacana 

kritis. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan penyadaran untuk berpikir 

kritis terhadap kasus-kasus yang terdapat di wacana.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah khususnya 

wacana, pengajar atau guru dapat menerapkan pada proses pembelajaran. Selain 

itu, dapat memberikan manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penelitian ini. 

http://www.kompas.com/
http://www.kompas.com/
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1.5 Definisi Istilah  

Adapun beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, untuk 

menghindari kurangnya pemahaman istilah yang digunakan dalam penelitian. 

Oleh karena itu, perlu adanya penegasan istilah sebagaimana berikut ini. 

a. Analisis wacana kritis adalah suatu cara untuk mengungkap sebuah 

kekuasaan, ketidaksetaraan, dominasi,  dan dilawan oleh teks tertulis dalam 

konteks sosial dan politis (Darma, 2014:100). 

b. Eksklusi adalah strategi proses pengeluaran dalam pemberitaan yang secara 

tidak langsung dapat mengubah pemahaman terhadap khalayak (Darma, 

2014:151). 

c. Inklusi adalah strategi wacana yang dilakukan ketika seseorang atau 

kelompok dimunculkan pada teks wacana (Eriyanto, 2001:178). 

d. Analisis wacana kritis menurut Theo Van Leeuwen adalah untuk meneliti dan 

mendeteksi bagaimana seseorang atau suatu kelompok dimarjinalkan 

posisinya dalam suatu wacana (Eriyanto, 2001:171). 

e. Penistaan agama adalah suatu tindakan penghujatan, penghinaan terhadap 

keyakinan suatu agama dan tokoh-tokoh suci agama.  

 

  


