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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Analisis Wacana 

2.1.1. Definisi Analisis Wacana 

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. 

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 
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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 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 
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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 sebgi 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 
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dianggap sebagai partisipan dari kelompok yang ada dalam masyarakat 

dan memiliki 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. 

2.1.2. 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 

 



11 

 

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 

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 
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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. 

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 
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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 dari linguistik semata, bukan 

suatu objek yang diisolasi dalam ruang tertutup. Bahasa disini dipahami 

dalam konteks secara keseluruhan. 
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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.  

 

2.1.3. 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 
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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). 

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 
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Sedangkan skema penelitian dan metode yang biasa dilakukan 

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

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: 

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. 
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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 
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mrnampilkan narasumber yang dapat memberikan premis yang dipercaya 

kebenarannya. 

 

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. 
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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 

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 
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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. 

 

b. Akses mempengaruhi wacana 

  Kelompok elit mempunyai akses lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok yang tidak berkuasa. Mereka yang lebih berkuasa punya 
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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. 

 

2.2. Konseptualisasi Berita 

2.2.1. Definisi Berita 

Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang 

benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui 

media berkala sperti surat kabar, radio, televisi, atau media online internet. 

(Sumadiria, 2005: 65) 

Berita dapat didefinisikan sebagai peristiwa yang dilaporkan. 

Segala yang didapat dilapangan dan sedang dipersiapkan untuk dilaporkan, 

belum dapat disebut berita. Wartawan yang menonton dan menyaksikan 

peristia, belum tentu telah menemukan pristiwa. Wartawan harus bisa 

menemukan peristiwa setelah memahami proses atau jalan cerita, yaitu 

harus tahu Apa (what) yang terjadi, Siapa (who) yang terlibat dalam 

kejadian tersebut, Bagaimana (how) peristiwa itu terjadi, Di mana (where) 

peristiwa itu terjadi, dan Mengapa (why) peristiwa itu sampai terjadi. 

Keenam unsur yang biasa disingkat 5W+H ini merupakan unsur-unsur 

berita. (Setitati, 2005: 18). 

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa berita adalah jalan cerita 

tentang peristiwa. Ini berarti bahwa suatu berita setidaknya mengandung 

 



23 

 

dua hal, yaitu peristiwa dan jalan ceritanya. Jalan cerita tanpa peristiwa 

atau peristiwa tanpa jalan cerita tidak dapat disebut berita (Tebba, 2005: 

55). 

Ada berbagai bentuk gaya dalam penulisan berita misalnya dengan 

gaya to the point, langsung pada pokok persoalan yakni straight news, 

sedangkan berita yang disampaikan tidak langsung arti dan dibumbui agar 

menarik untuk dinikmati termasuk jenis feature news. Membumbui 

katakata bukan dengan menghilangkan faktanya, tetapi fakta adalah 

landasan untuk berkisah. Wartawan memang harus membuat tulisannya 

menarik, tetapi dengan tidak mnjuruskan, mewarnai, atau memainkan 

kata-kata. Berita itu sendiri sebenarnya sudah mempunyai warna. Hamad 

menyatakan bahwa nilai berita dan nilai politik tersebut terutama berkaitan 

dengan kepentingan media massa sendiri dan kepentingan masyarakat 

sebagai konsumen atau publik dari media massa tersebut. (Tamburaka, 

2012: 136). 

 

2.2.2. Nilai Berita 

Nilai berita atau news values merupakan elemen-elemen dari berita 

sebagai dasar patokan bagi wartawan untuk memutuskan berita mana yang 

patas untuk diliput, dan mana yang tidak. Meski menurut Downie JR dan 

Kaiser, istilah tersebut tidak mudah didefinisikan. 

Kriteria nilai umum berita, menurut Brian S. Brooks, George 

Kennedy, Darly M. Moen dan Don Ranly “News Reporting and Editing” 

(1980: 6-17) menunjuk pada sembilan hal. Beberapa pakar lain 
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menyebutkan, ketertarikan manusiawi (humanity) dan seks (sex) dalam 

segala dimensi dan manifestasinya, juga termasuk dalam kriteria umum 

nilai berita yang harus diperhatikan dengan seksama oleh para reporter dan 

editor media massa. Sehingga terdapat 1 nilai berita, menurut AS Haris 

Sumadiria dalam bukunya “Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan 

Feature” yakni (Sumadiria, 2005: 65). 

1. Keluarbiasaan (unusualness)

2. Kebaruan (newness)

3. Akibat (impact)

4. Aktual (timeliness)

5. Kedekatan (proximity)

6. Informasi (information)

7. Konflik (conflict)

8. Orang Penting (prominance)

9. Ketertarikan Manusia (human interest)

10. Kejutan (surprising)

11. Seks (sex)


