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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi dan Media Massa 

 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat bertahan hidup sendiri, 

selalu memerlukan bantuan orang lain. Itu sebabnya mengapa manusia disebut 

makhluk sosial. Dalam hidup berdampingan atau bermasyarakat, manusia 

membutuhkan komunikasi untuk saling berhubungan. Karena komunikasi adalah alat 

untuk pertukaran pesan. 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata 

latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio, atau communicare 

yang berarti “membuat sama”. Istilah pertama (communis) adalah istilah yang paling 

sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata 

Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu 

makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Deddy Mulyana, 2000) . Komunikasi 

adalah proses pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang 

bertujuan untuk “menyamakan” pemahaman. 

Komunikasi adalah proses yang resiprokal dan berkelanjutan dengan semua 

pihak yang terlibat saling berkaitan dalam menciptakan makna bersama. Karena 

komunikasi merupakan proses yang berkelanjutan dan resiprokal, semua partisipan 

atau “interpreter” berusaha menciptakan makna dengan melakukan encoding dan 

decoding pesan. Suatu pesan terlebih dahulu di-encode, yaitu ditransformasikan ke 

dalam sistem tanda dan simbol yang dapat dipahami. Berbicara merupakan encoding, 

seperti halnya menulis, mencetak, membuat program televisi. Sesudah pesan 

diterima, pesan di-decode, yaitu tanda dan simbol diinterpretasikan. Decoding terjadi 

melalui mendengarkan, membaca, atau menonton acara televisi (Stanley J. Baran, 

2008). 
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Dalam buku Stanley J. Baran, ia mengutip dari James W. Carey (1975) 

tentang definisi dari komunikasi. Carey menulis “ komunikasi adalah proses simbolis 

di mana realitas diproduksi, dijaga, diperbaiki, dan ditransformasikan”. Carey 

menegaskan bahwa komunikasi dan realitas saling berhubungan. Komunikasi adalah 

proses yang melekat pada kehidupan kita sehari-hari yang menginformasikan 

bagaimana kita menangkap, memahami, dan mengkonstruksi pandangan kita 

terhadap realitas dan dunia (Stanley J. Baran, 2008). 

Salah satu bentuk konteks komunikasi tersebut adalah komunikasi massa. 

Komunikasi massa (mass communication) adalah komunikasi yang menggunakan 

media massa, baik cetak (surat kabar, majalah) atau elektronik (radio, televisi), yang 

dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada 

sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. Pesan-

pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas (Deddy 

Mulyana, 2000). 

Alat untuk melakukan komunikasi massa tersebut adalah media massa. Media 

massa adalah alat untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada semua 

khalayak dengan cepat dan tepat. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah 

media yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu tetap digunakan hingga saat ini 

seperti surat kabar, majalah, film, radio, televisi, dan internet. Menurut Denis 

McQuail (2000), media memiliki sifat atau karakteristik yang mampu menjangkau 

massa dalam jumlah besar dan luas (universality of reach), bersifat publik dan 

mampu memberikan popularitas kepada siapa saja yang muncul di media massa. 

Karakteristik media tersebut memberikan konsekuensi bagi kehidupan politik dan 

budaya masyarakat kontemporer saat ini (Morissan, 2013). 

Dari perspektif politik, media massa telah menjadi elemen penting dalam 

proses demokratisasi karena menyediakan arena dan saluran bagi debat publik, 

menjadikan calon pemimpin politik dikenal luas masyarakat dan juga berperan 

menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat. Sedangkan dari perspektif 

budaya, media massa telah menjadi acuan utama untuk menentukan definisi-definisi 

terhadap suatu perkara dan media massa memberikan gambaran atas realitas sosial. 
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Media massa juga menjadi perhatian utama masyarakat untuk mendapatkan hiburan 

dan menyediakan lingkungan budaya bersama bagi semua orang (Morissan, 2013).  

Media massa merupakan lembaga sosial yang terpisah namun berada dalam 

masyarakat. Media memiliki aturan-aturan dan tindakannya sendiri, namun demikian 

media massa harus memiliki definisi atau batasan (ruang lingkup) yang jelas terhadap 

masyarakat yang lebih luas.Tetapi, media massa pada akhirnya akan tetap tergantung 

pada masyarakat walaupun lembaga ini memiliki kedudukan independen, sejalan 

dengan semakin meningkatnya aktivitas media, peran ekonominya yang semakin 

besar dan kekuatannya secara inormal (Morissan, 2013). 

Media massa juga berperan dalam memajukan peradaban umat manusia. Media 

massa juga dapat menciptakan masyarakat menjadi komunitas yan berbudaya, 

beradab, dan beretika. Namun sebaliknya, media massa juga bisa dipakai untuk hal-

hal yang tidak pada tempatnya. Contohnya seperti kepentingan-kepentingan 

pragmatis, tujuan sekelompok orang, menyulut perang, dan lain sebagainya. 2 hal 

diatas adalah konsekuensi logis apa yang selama ini disajikanoleh media massa. 

Maka dari itu, media massa memiliki 2 pilihan, yaitu dehumanisasi dan humanisasi 

(Nurudin, 2009). 

 

2.2 Film pada Genre Drama 

 

Dengan berkembangnya teknologi saat ini, media massa juga berkembang 

dengan sentuhan teknologinya. Audio visual menjadi media baru dalam penyebaran 

informasi saat ini. Bahkan, informasi yang diberikan audio visual juga memiliki nilai 

hiburan tersendiri,  contohnya seperti film. 

Film adalah sebuah bentuk komunikasi massa yang memiliki tanda (sign) dan 

memiliki makna atau pesan yang tertata. Dalam undang-undang nomor 8 tahun 1992 

tentang perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media 

komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi 

dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil 

penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses 
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kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat 

dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, 

dan/atau lainnya. Sedangkan perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan pembuatan, jasa, teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, 

pertujukan, dan/atau penayangan film.  

Syafrida Nurrachmi (2007) mengutip dari Eriyanto (2001) bahwa film bukanlah 

sebuah bidang yang kosong, film terdiri dari teks yang merupakan bagian kecil dari 

struktur besar masyarakat. Dimana, teks tersebut bukanlah sesuatu yang datang dari 

langit, bukan juga suatu ruang hampa yang mandiri. Akan tetapi, teks dibentuk dalam 

suatu praktik diskursus, suatu praktik wacana. 

2.2.1 Karakteristik Film 

Menurut Teguh Trianton dalam bukunya Film sebagai Media Belajar (2013), 

film memiliki 4 karakteristik, yaitu: 

1. Layar yang luas 

Film memberikan keleluasaan kepada penonton untuk menikmati scene 

atau adegan-adegan yang disajikan melalui layar. Dengan keleluasaan 

seperti itu, penonton akan merasakan efek lebih nyata dari film yang 

mereka tonton. 

2. Pengambilan gambar 

Visualisasi scene dibuat sedekat mungkin menyamai realitas peristiwa 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknik panoramic shot dan 

extreme long shot atau teknik-teknik pengambilan gambar yang lain, 

film akan terkesan lebih artistik dan terlihat nyata. 

3. Konsentrasi penuh 

Karakteristik yang ke-3 ini hanya berlaku bagi film yang ditonton di 

dalam bisokop. Karena jika kita menonton film di bioskop, mata kita 

hanya tertuju pada layar, sementara pikiran dan perasaan kita tertuju 

pada alur cerita. Dengan demikian emosi kita akan terbawa dan terlibat 

dalam suasana. 

4. Identifikasi psikologis 
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Saat kita konsentrasi pada film, suasana di gedung bioskop akan 

membawa pikiran dan perasaan kita larut dalam cerita yang disajikan. 

Contohnya seperti saat kita menangis saat melihat film sedih. Jika 

suasana batin dan emosi kita dapat merasakan atau berempati dengan 

tokoh-tokoh yang berperan dalam film, ini membuktikan bahwa film 

efektif jika digunakan sebagai media pendidikan karakter. 

2.2.2 Jenis Film 

Secara umum, ada 3 jenis film, yaitu dokumenter, fiksi, dan eksperimental. 

Pembagian ini atas cara bertuturnya, yakni naratif (cerita) dan non-naratif (non cerita) 

(Himawan Pratista, 2008). 

1. Film Dokumenter 

Film dokumenter berhubungan dengan orang-orang, tokoh, peristiwa, 

dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan suatu 

peristiwa atau kejadian namun merekam peristiwa yang sungguh-

sungguh terjadi atau otentik. Film dokumenter dapat digunakan untuk 

berbagai macam maksud dan tujuan seperti informasi atau berita, 

biografi, pengetahuan, pedidikan, sosial, ekonomi, politik (propaganda), 

dan lain-lain. Film dokumenter memiliki beberapa karakter teknis yang 

khas yang tujuan utamanya untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan, 

fleksibilitas, efektifitas, serta orientitas peristiwa yang akan direkam. 

2. Film Fiksi 

Film fiksi memiliki struktur naratif yang jelas daripada dua jenis film 

lainnya. Dari sisi cerita, film fiksi sering menggunakan cerita rekaan di 

luar kejadian nyata serta memiliki konsep pengadeganan yang telah 

dirancang sejak awal. Struktur cerita film juga terikat hukum kausalitas. 

Cerita juga biasanya memiliki karakter protagonis dan antagonis, 

masalah dan konflik, penutupan, serta pola pengembangan cerita yang 

jelas. Dari segi produksi, film fiksi relatif lebih kompleks ketimbang dua 

jenis film lainnya, baik masa pra-produksi, produksi, maupun pasca-

produksi. 
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3. Film Eksperimental 

Film eksperimental merupakan jenis film yang sangat berbeda dengan 

dua jenis film lainnya. Para sineas eksperimantal umumnya bekerja di 

luar industri film utama (mainstream) dan bekerja pada studio 

independen atau perorangan. Mereka umumnya terlibah penuh dalam 

seluruh produksi filmnya sejak awal hingga akhir. Film eksperimental 

tidak memiliki plot namun tetap memiliki struktur. Strukturnya sangat 

dipengaruhi oleh insting subyektif senieas seperti gagasan, ide, emosi, 

serta pengalaman batin mereka. 

Pembagian jenis film diatas adalah adalah pembeda film yang paling umum. 

Terkadang kita juga membagi film berdasarakan dokumenter dan non-dokumenter, 

fiksi dan non-fiksi, aktor, sutradara, dan masih banyak lagi. Adapun metode 

pembagian film yang paling mudah yaitu berdasarkan genre. 

Istilah genre berasal dari bahasa Perancis yang bermakna “bentuk” atau “tipe”. 

Kata genre sendiri mengacu pada istilah Biologi yakni genus. Genus adalah bentuk 

pembagian flora dan fauna yang tingkatannya berada di atas spesies dan di bawah 

family. Genus mengelompokkan beberapa spesies yang memiliki kesamaan ciri-ciri 

fisik tertentu. Dalam film, genre dapat didefinisikan sebagai jenis atau klasifikasi dari 

sekelompok film yang memiliki karakter atau pola sama seperti setting, isi dan 

subyek cerita, tema, struktur cerita, aksi atau peristiwa, periode, gaya, situasi, ikon, 

mood, serta karakter (Himawan Pratista, 2008). 

Menurut Himawan Pratista (2008), fungsi utama genre adalah untuk 

memudahkan klasifikasi sebuah film. Dengan jumlah film yang sampai ribuan, 

bahkan jutaan, genre membantu kita memilah film-film sesuai dengan spesifikasinya. 

Industri film sendiri sering menggunakan genre sebagai strategi marketing. Selain 

untuk klasifikasi, genre juga dapat berfungsi sebagai antisipasi penonton terhadap 

film yang akan ditonton. 

Genre adalah tema dalam sebuah film. Genre pun bermacam-macam, ada genre 

horor, romantis, komedi, sci-fi, dan masih banyak lagi. Tetapi diantara sekian 
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banykanya genre yang ada, genre drama lah yang paling luas cakupannya, bahkan 

genre komedi dan romantis pun berawal dari genre drama. 

Dalam Wikipedia Genre film drama adalah ragam film yang sebagian besar 

tergantung pada pengembangan mendalam karakter realistis yang berurusan dengan 

tema emosional. Dalam film drama biasanya satu karakter atau lebih yang 

bertentangan pada saat yang genting dalam hidup mereka. Film yang menggali 

kehidupan sehari-hari untuk mengajukan pertanyaan besar dan menyentuh emosi 

terdalam dari orang-orang normal. Drama sering memiliki resolusi tragis atau 

setidaknya menyakitkan dan menyangkut kelangsungan hidup dalam melewati 

beberapa krisis tragis, seperti kematian anggota keluarga, atau sebuah skandal dalam 

berhubungan. 

2.2.3 Film sebagai Komunikasi Massa 

Sejak dulu, film adalah bentuk karya seni berupa visual, lalu kemudian 

ditambahkanlah elemen audio didalamnya. Oleh karena itu, film kini telah berubah 

sebagai sebuah media massa seperti koran, televisi, dan radio. Sebagai media massa, 

film merupakan bagian dari respons terhadap penemuan waktu luang, waktu libur 

dari kerja, dan sebuah jawaban atas tuntutan untuk cara menghabiskan waktu luang 

keluarga yang sifatnya terjangkau dan (biasanya) terhormat (McQuail, 2010) 

Film pada dasarnya dibuat hanya sebagai media hiburan. Namun, dengan 

perkembangan zaman yang semakin pesat dan semakin bergejolaknya masalah sosial 

masyarakat, film pun juga efektif sebagai alat untuk propaganda. Menurut pendapat 

Teguh Trianton (2013) tentang karakteristik film yang dijelaskan di atas, film juga 

efektif sebagai media pendidikan karakter. Dari karakteristik inilah film sangat efektif 

untuk alat propaganda beberapa kaum tertentu. 

Propaganda berasal dari bahasa latin propagare yang berarti tukang kebun 

menyemaikan tunas ke sebuah lahan untuk menghasilkan tanaman. Menurut Ralp D. 

Casey, propaganda adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk 

memantapkan suatu sikap atau pendapat yang berkaitan dengan suatu doktrin dan di 

pihak lain, merupakan usaha yang sadar dari lembaga-lembaga komunikasi untuk 

menyebarluaskan fakta dalam semangat objektivitas dan kejujuran (Nurudin, 2001). 
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Film cenderung lebih rentan daripada media lain terhadap gangguan dari luar 

dan sering kali tunduk pada tekanan untuk sepaham karena telalu banyak orang yang 

terlibat, termasuk pemberi modal (McQuail, 2010).  

Contoh film propaganda yang terkenal di Indonesia adalah film G30S/PKI 

karya Arifin C. Noer. Dalam film G30S/PKI, PKI digambarkan sangat kejam dalam 

membunuh jendral-jendral di Lubang Buaya. Dari sinilah muncul stigma atau 

pemahaman bahwa PKI itu sangat kejam dalam menjalankan aksinya. Efeknya pun 

secara otomatis kita sangat membenci PKI setelah menonton film tersebut. 

 

2.3  Jurnalisme dan Media 

Dalam media massa, terdapat suatu produk yang kita sebut sebagai jurnalistik. 

Jurnalistik berasal dari kata journal, artinya catatan harian, atau catatan mengenai 

kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. Journal berasal dari kata latin 

diurnalis,artinya harian atau tiap hari. Dari kata itulah lahir kata jurnalis, yaitu orang 

yang melakukan pekerjaan jurnalistik (Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005). 

Apriadi Tamburaka (2012) mengutip pengertian jurnalistik dari A.W. Widjaja 

(1986) yang berisi “jurnalistik merupakan suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan 

dengan cara menyiarkan berita ataupun ulasannya mengenai berbagai peristiwa atau 

kejadian sehari-hari yang aktual dan faktual dalam waktu yang secepat-cepatnya”. 

Tamburaka juga mengutip dari Suhandang (2010) yaitu “jurnalistik adalah seni dan 

keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita 

tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi 

segala kebutuhan hati nurani khalayaknya”. 

Ciri dari kegiatan jurnalistik adalah kegiatan menyampaikan berita. Tetapi, 

tidak semua hal atau peristiwa dapat dijadikan berita. Peristiwa tersebut harus 

memiliki unsur layak berita (news value) yaitu layak tidaknya suatu peristiwa dalam 

masyarakat diberitakan oleh pers atau pentingnya peristiwa tersebut bagi pers. 

Berikut adalah beberapa unsur suatu peristiwa layak dijadikan sebuah berita (Hikmat 

dan Purnama Kusumaningrat, 2005): 

1. Berita Harus Akurat 
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Wartawan harus memiliki kehati-hatian yang sangat tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya mengingat dampak yang luas yang 

ditimbulkannya oleh berita yang dibuatnya, karena masyarakat yang 

akan menerima berita tersebut. 

2. Berita Harus Lengkap, Adil, dan Berimbang 

Kebenaran suatu fakta tidak serta merta menjamin kebenaran arti. Fakta-

fakta yang akurat yang dipilih dan disusun secara tidak teliti dan tidak 

adil sama menyesatkannya dengan kesalahan yang sama sekali palsu. 

3. Berita Harus Objektif 

Selain harus memiliki ketepatan dan kecepatan dalam bekerja, seorang 

jurnalis dituntut untuk memiliki sikap objektif dalam membuat berita. 

Dengan sikap objektifnya, berita yang ia buat pun akan selaras dengan 

kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka. 

4. Berita Harus Ringkas dan Jelas 

Berita yang disajikan harus dapat dicerna dengan cepat. Ini berarti suatu 

tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak 

banyak menggunakan kata-kata, harus langsung, dan padu. 

2.3.1 Ciri-ciri Jurnalisme 

Luwi Ishwara (2011) mengatakan dalam bukunya Jurnalisme Dasar, bahwa 

jurnalisme memiliki lima ciri-ciri, yaitu: 

1. Skeptis 

Tom Friedman dari New York Times mengatakan bahwa skeptis adalah 

sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang 

diterima, dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu. 

2. Bertindak 

Bertindak adalah corak kerja seorang wartawan. Seorang wartawan tidak 

menunggu sebuah berita, melainkan bergerak mencari berita dengan cara 

terjun ke lapangan. 

3. Berubah  
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Dalam pengertian yang luas, jurnalisme itu mendorong terjadinya 

perubahan. Perubahan memang hukum utama jurnalisme. Dalam perjalanan 

sejarahnya, surat kabar itu akan selalu terkena dampak dari perubahan yang 

terjadi di masyarakat dan dalam teknologi. 

4. Seni dan Profesi 

Jurnalisme adalah seni dan profesi dengan tanggung jawab profesional yang 

mensyaratkan wartawannya melihat dengan mata yang segar pada setiap 

peristiwa untuk menangkap aspek-aspek yang unik. 

5. Peran pers 

Pers memainkan berbagai peranan dalam masyarakat. Berbagai peranan 

pers tersebut yaitu sebagai pelapor (informer), alat pemerintah (an 

instrument of government), penafsir suatu peristiwa (interpreter), wakil dari 

publik (representative of the public), dan terakhir sebagai pengkritik atau 

pengawas (watchdog). 

2.3.2 Sembilan Elemen Jurnalisme 

Jurnalisme tidak hanya sebuah kegiatan suatu perusahaan untuk mencari profit 

yang diinginkan. Terdapat juga fungsi mengabdi kepada masyarakat didalamnya. Bill 

Kovach dan Tom Rosentiel (2001) mengatakan bahwa jurnalisme memiliki sembilan 

elemen penting, yaitu (Bill Kovach dan Tom Rosentiel, 2001): 

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran. 

Keinginan agar informasi merupakan kebenaran adalah elementer. 

Kebenaran menciptakan rasa aman yang tumbuh dari kesadaran seseorang, 

dan kebenaran inilah yang jadi intisari sebuah berita.  

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. 

Komitmen kepada masyarakat lebih besar ketimbang egosime profesional. 

Masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan berita, tetapi mereka juga aset. 

Aset tersebut berupa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan media 

tersebut. 

3. Intisari jurnalisme adalah sebuah disiplin verifikasi. 
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Disiplin verifikasi adalah ihwal yang memisahkan jurnalisme dari hiburan, 

propaganda, fiksi, dan seni. Perbedaan dari jurnalisme yaitu berfokus untuk 

menceritakan  apa yang terjadi sebenar-benarnya sejak awal tercipta. 

4. Praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. 

Dalam hal ini wartawan tidak boleh terpengaruh terhadap pihak-pihak yang 

mereka liput. Karena jika seorang wartawan terpengaruh, kebenaran yang 

menjadi elemen pertama jurnalisme tersebut mungkin saja tidak berguna 

lagi. 

5. Jurnalisme harus menjadi pemantau kekuasaan. 

Praktisi jurnalisme berperan sebagai watchdog. Tetapi, peran sebagai 

watchdog pun juga berkembang. Mereka tidak hanya menjadikan 

manajemen dan pelaksana kekuasaan transparan semata, tapi juga 

menjadikan akibat dari kekuasaan itu diketahui dan dipahami. 

6. Jurnalisme harus menghadirkan sebuah forum untuk kritik dan komentar 

publik. 

Fungsi forum pers ini bisa menghasilkan demokrasi bahkan di negara besar 

serta beragam. Yang pasti, forum ini harus untuk komunitas seutuhnya, 

bukan hanya untuk kelompok yang berpengaruh atau yang secara 

demografis menarik. 

7. Jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting menjadi 

menarik dan relevan. 

Jurnalisme adalah mendongeng dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah 

menyediakan informasi yang dibutuhkan orang dalam memahami dunia. 

Sajian yang menghibur audiens benar-benar menjadi komitmen wartawan 

kepada masyarakat. 

8. Jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. 

Hal ini tak hanya berlaku untuk sebuah berita. Sebuah halamn depan atau 

siaran berita yang lucu dan menarik tapi tidak mengandung hal-hal yang 

signifikan adalah sebuah pemutarbalikkan, begitu juga sebaliknya. 

9. Praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. 
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Setiap praktisi jurnalisme harus punya rasa etika dan tanggung jawab 

personal. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan 

sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal 

yang serupa. 

2.3.3 Media Penyampai Berita 

Media penyebar berita turut memiliki andil dalam berlangsungnya proses 

sebuah jurnalisme terjadi. Karena tanpa media, tidak ada alat penyebar sebuah 

informasi kepada masyarakat. Media dibagi menjadi dua, media cetak dan media 

elektronik. Media cetak terdiri dari surat kabar dan majalah. Sedangkan media 

elektronik terdiri dari radio, televisi, dan online. 

1. Surat Kabar 

Sebuah surat kabar berbeda dari tipe publikasi lain karena kesegeraannya, 

karakteristik headline-nya, dan keanekaragaman liputan yang menyangkut 

berbagai topik isu dan peristiwa. Ini terkait dengan kebutuhan pembaca, 

akan sisi menarik informasi yang ingin dibacanya, dari surat kabar yang 

ingin dilangganinya. Walau demikian, fungsi surat kabar bukan sekedar 

pelapor kisah-kisah human interest dari berbagai peristiwa atau kejadian 

seseorang (Septiawan Santana, 2005). Surat kabar ada banyak jenisnya 

dilihat dari waktu penerbitan dan jenis kertas, yaitu surat kabar harian 

nasional, surat kabar harian kota besar, surat kabar harian daerah pinggir 

kota dan kota kecil, surat kabar mingguan dan dua mingguan, pers etnik, 

pers alternatif dan penentang, dan surat kabar komuter (Stanlet J. Baran, 

2011).  

2. Majalah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah adalah tebitan berkala yang 

isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual 

yang patut diketahui pembaca, dan menurut waktu penerbitannya dibedakan 

atas majalah bulanan, tengah bulanan, mingguan, dan sebagainya dan 

menurut pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, 

remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan sebagainya.  



 

18 

 

3. Radio 

Program radio memiliki keluwesan untuk segera mengudarakan buletin 

pemberitaan. Sebelum kemacetan jalanan kota mengantri, radio punya daya 

tembus canggih untuk menginformasikan para pekerja agar tidak terjebak 

kemacetan di area lintasan sebuah radio dapat diterima. Kelebihan dari 

radio yaitu informasi yang disiarkannya punya nilai kesegeraan 

(immediacy) dan keluwesannya (flexibility). Radio seakan berada di sekitar 

kita (Septiawan Santana, 2005). Orang-orang pendengar radio adalah tipe 

masyarakat heterogen. Jadi berita yang disiarkan oleh radio harus mudah 

dicerna oleh seluruh lapisan masyarakat tersebut. Maka dari itu, sebuah 

berita radio harus memiliki 9 unsur ketepatan waktu (timeliness), kedekatan 

(nearness), konflik (conflict), langkah pemerintah (government action), 

peristiwa menarik (human interest), masalah pembangunan (development 

issues), nama-nama (names), pertemuan (meetings), cuaca (weather), dan 

olahraga (sport). Namun, sebuah berita radio tidak harus selalu mencakup 

semua unsur berita radio diatas (Hasan Asy‟ari Oramahi, 2012). 

4. Televisi 

Dalam media elektronik televisi, terdapat 3 aspek didalamnya, yaitu: aspek 

verbal; aspek visual; dan aspek dramatikal. Ketiga aspek tersebutlah yang 

membedakan media elektronik televisi dan radio. Dalam pengumpulan 

berita, reporter harus melakukannya secara on the spot atau berada di 

tempat kejadian. Karena dalam televisi, tanpa adanya gambar berita = 

bukan berita. Implikasinya adalah pada kecepatan dan kesempatan atau 

mobilitas kru televisi harus lebih tinggi daripada media jenis lainnya (Hasan 

Asy‟ari Oramahi, 2015). Dalam media televisi, informasi yang disiarkan 

lebih lama bertahan dalam ingatan daripada media yang lain. Ini 

dikarenakan kelebihan televisi yang menyiarkan informasi beserta dengan 

visualnya yang bergerak memperkuat daya ingat seseorang (Deddy Iskandar 

Muda,2003). 

5. Online 
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Ini adalah tipe baru media karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik 

yang berbeda dari media-media lain. Fitur-fitur uniknya mengemuka dalam 

teknologinya, menawarkan kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas 

dalam memproses dan menyebarkan berita. Media online bisa dikatakan 

lebih terjangkau dari pada media-media sebelumnya. Dengan masifnya 

penggunaan internet saat ini, media online pun menjadi media yang mudah 

diakses (Septiawan Santana, 2005). Disamping aksesnya yang mudah 

dijangkau, media elektronik satu ini lebih cepat memberikan informasi 

daripada media yang lain. Kalau media yang lain harus melalui editing atau 

ruang redaksi sekalipun, bahkan hanya pekerja pers yang boleh 

menyiarkannya, masyarakat yang hanya bermodalkan jaringan internet dan 

jari untuk mengetik sudah bisa menyebarkan sebuah informasi. 

2.3.4 Jenis-jenis Jurnalisme 

Dalam perkembangannya, jenis-jenis jurnalisme terdiri atas tujuh macam, yaitu: 

1. Jurnalisme Warga Negara  

Jurnalisme warga negara atau citizen journalism adalah keterlibatan warga 

masyarakat dalam memberitakan sesuatu. Seseorang tanpa memandang latar 

belakang pendidikan, keahlian dalam merencanakan, menggali, mencari, 

mengolah, melaporkan informasi (tulisan, gambar, foto, tuturan), video 

kepada orang lain (Nurudin, 2009). Lahirnya konsep citizen journalism 

sangat berkaitan erat dengan gerakan civic journalism atau disebut juga 

dengan istilah public journalism (jurnalisme publik) di Amerika Serikat 

setelah pemilihan presiden tahun 1988. Gerakan jurnalisme publik ini 

muncul karena krisisnya kepercayaan publik Amerika terhadap media-

media mainstream dan kekecewaan terhadap kondisi politik saat itu. 

2. Jurnalisme Presisi 

Jurnalisme presisi adalah aplikasi ilmu sosial dalam dunia jurnalistik. Jadi, 

syarat yang ada pada ilmu sosial digunakan dalam lapangan jurnalistik. 

Dengan kata lain, jurnalisme presisi adalah kegiatan jurnalistik yang 

menekankan ketepatan (presisi) informasi dengan memakai ilmu sosial 
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dalam proses kerjanya (Nurudin, 2009). Dalam pengumpulan data misalnya, 

apa yang menjadi syarat dan akurasi dalam ilmu sosial juga berlaku dalam 

jurnalistik. Dengan demikian, narasumber akan dipilih berdasarkan kaidah-

kaidah tertentu yang diberlakukan dalam ilmu sosial. 

3. Jurnalisme Kuning 

Jurnalisme kuning adalah jurnalisme pemburukkan makna. Karena orientasi 

pembuatannya lebih menekankan pada berita-berita sensasional daripada 

substansi isinya. Ciri-cirinya yaitu pemberitaannya yang bombastis, 

sensasional, dan pembuatan judul utama yang menarik perhatian publik 

(Nurudin, 2009). Pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan 

pembuatan judul utama yang menarik perhatian publik bertujuan agar 

masyarakat tertarik. Setelah tertarik diharapkan masyarakat membelinya. Ini 

sesuai dengan psikologi komunikasi massa. Orang akan tertarik untuk 

membaca atau membeli Koran, yang diperhatikan pertama kali adalah 

judulnya. Apalagi judul-judul yang dibuat sangat bombastis. 

4. Jurnalisme Lher 

Jurnalisme lher sering juga disebut dengan jurnalisme sensasional. Disebut 

sensasional karena berita dan gambar atau grafis yang disuguhkan dilandasi 

untuk mencari sensasi semata. Ada juga yang menyebutnya dengan 

jurnalisme pornografi (Nurudin, 2009). Dalam praktiknya, jurnalisme lher 

disamping menampilkan dada dan paha wanita dari berbagai pose yang 

mencolok tetapi juga disertai judul-judul asosiatif untuk pembacanya yang 

mengarah pada seks. Meskipun kenyataannya, kata-kata yang asosiatif 

tersebut hanya berhubungan dengan profesi keartisan seperti bermain film 

atau menyanyi. 

5. Jurnalisme Perdamaian dan Jurnalisme Perang 

Jurnalisme perdamaian dan jurnalisme perang ibarat sepasang sepatu, selalu 

berdampingan namun tidak bisa bersatu. Ketika membicarakan jurnalisme 

perdamaian, pembahasan tidak bisa lepas dari jurnalisme perang, begitu 
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juga sebaliknya. Bisa dikatakan, jurnalisme perdamaian hidup dan 

berkembang karena jurnalisme perang (Nurudin, 2009). 

6. Jurnalisme Kepiting 

Jurnalisme kepiting adalah jurnalisme yang mementingkan “jalan aman” 

dalam menanggapi persoalan. Bisa dikatakan, jurnalisme kepiting tidak 

mencoba masuk ke dalam diskusi yang lebih dalam jika punya dampak 

yang buruk bagi lembaga dan karir jurnalistik dirinya (Nurudin, 2009). Oleh 

karenanya, ketika mengkritik kemapanan yang berkaitan erat dengan 

kekuasaan politik ia cenderung menyamarkan, tetapi akan sebaliknya jika 

tidak berkaitan dengan politik. Ia cenderunng berbicara apa adanya, apalagi 

“angin politik” cenderung lebih menguntungkan. 

7. Jurnalisme Pembangunan. 

Jurnalisme pembangunan adalah pemberitaan mengenai peristiwa-peristiwa 

nasional maupun internasional yang memberikan kontribusi yang positif 

kepada pembangunan negeri yang bersangkutan. Fokus utamanya bukan 

berita sehari-hari melainkan proses-proses pembangunan jangka panjang 

(Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005). 

8. Jurnalisme Investigasi 

Menurut Steve Weinberg, jurnalisme investigasi adalah reportase, melalui 

inisiatif sendiri dan hasil kerja pribadi, yang penting bagi pembaca, pemirsa, 

dan pemerhati. Dalam banyak hal, subjek yang diberitakan menginginkan 

bahwa perkara yang berada dalam penyelidikan tetap tidak tersingkap 

(Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, 2005). 

 

2.4 Jurnalisme Investigasi 

Dalam sejarahnya, istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari 

seorang Nellie Bly ketika menjadi reporter di Pittsburgh Dispatchpada tahun 1890. Ia 

memulai gaya jurnalistik yang menandakan pengisahan seorang wartawan tentang 

orang-orang biasa. Pelaporan materi jurnalistik yang mengembangkan, secara serial, 

bagaimana kehidupan kelas bawah di dalam kehidupan sehari-hari. Bly sampai harus 
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bekerja di sebuah pabrik, di Pittsburgh, untuk menyelidiki kehidupan buruh di bawah 

umur (anak-anak) yang dipekerjakan dalam kondisi buruk (Septiawan Santana, 2003). 

Namun, kegiatan jurnalistiknya tidak berlangsung lama. Ia berhadapan dengan 

institusi, yang melakukan pelanggaran, yang memiliki daya beli iklan dari koran 

tempat Bly bekerja. Akibatnya, lembaga tersebut menghentikan pembelian halaman 

iklan Pittsburgh Dispatch, dan pihak editor mengeluarkan kebijakan untuk 

menghentikan pemberitaan Bly. Tetapi Bly tidak berhenti samapai disitu saja, bahkan 

ia berkembang dengan teknik peliputan investigasinya. Dan akhirnya direkut oleh 

Joseph Pulitzer pada tahun 1887 (Septiawan Santana, 2003). 

Menurut Chris White dari The Parliament Magazine di Brussels, tujuan dari 

pekerjaan jurnalisme investigasi yaitu: pertama, tertuju untuk mengungkapkan dan 

mendapatkan sebuah kisah yang bagus. Dan, kedua, menjaga masyarakat untuk 

memiliki kecukupan informasi dan mengetahui adanya bahaya di tengah kehidupan 

mereka (Septiawan Santana. 2003).  

Septiawan Santana mengatakan kegiatan jurnalisme investigasi terkait dengan 

pengujian, ketika sebuah peluang terbuka, melalui berbagai penyelidikan. 

Penyelidikan menjadi tertuju kepada penelusuran dan penemuan sesuatu yang 

dianggap tertutup. Arah kerja liputannya menjadi arah kegiatan, bagaimana para 

pencari info mendapatkan informasi yang dibutuhkan, bagaimana dan di mana 

informasi dapat dievaluasi. Pada titik ini, penyelidikannya terlibat dengan upaya yang 

berbahaya, dikarenakan upaya menembus pengaturan yang sengaja ditutup-tutupi 

(Septiawan Santana, 2003). 

Goenawan Mohamad, wartawan senior Indonesia, yang dikutip oleh Septiawan 

Santana, menyatakan bahwa ia melihat upaya jurnalisme investigasi yang sedang 

bergerak mengikuti naluri penciuman untuk membuka usaha pihak-pihak yang 

menutup-nutupi suatu kejahatan. Mereka terus menelusuri berbagai dokumen, yang 

terkait dengan kejahatan tersebut, dan mencoba mempelajarinya, untuk menemukan 

adanya tindak kejahatan dilakukan dibalik sebuah peristiwa (Septiawan Santana, 

2003).  
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Maka dari itu, pekerjaan jurnalisme investigasi terkait dengan kegiatan 

mencari informasi yang tersembunyi untuk dilaporkan kepada masyarakat. Ciri 

peliputannya meliputi kegiatan pengujian berbagai dokumen dan rekaman, pemakaian 

informan, keseriusan dan perluasan riset. Jurnalisme investigasi seringkali 

mengekspos penyimpangan yang dilakukan para pekerja publik dan aktifitasnya. 

Menurut Dandhy Dwi Laksono (2010), jurnalisme investigasi adalah 

mengungkap sebuah kasus kejahatan yang menyangkut kepentingan publik secara 

tuntas dan jelas, disertai dengan pengungkapan aktor-aktor yang terlibat dalam kasus 

tersebut beserta buktinya, dan masyarakat pun memahami kompleksitas kasus yang 

dilaporkan. 

Deddy Iskandar Muda dalam bukunya Jurnalistik Televisi: Menjadi Reporter 

Profesional (2003) mengatakan bahwa jurnalisme investigasi adalah jenis berita yang 

eksklusif. Datanya tidak mudah untuk didapatkan, harus melalui sebuah penyelidikan. 

Karena dilakukan dengan metode penyelidikan, maka jenis berita ini memakan waktu 

dan tenaga yang banyak. Karena tidak mudah untuk dilakukan, jenis berita inipun 

menjadi lebih menarik dari jenis berita lainnya.  

2.4.1 Unsur-unsur Jurnalisme Investigasi 

Septiawan Santana dalam bukunya mengutip pernyataan dari Steve Weinberg 

(1996) tentang unsur-unsur yang ada dalam jurnalisme investigasi, yaitu: 

1. Subjek Investigasi 

Jurnalisme investigasi memerlukan pengenalan terhadap subjek-subjek 

liputan. Sebelum melakukan kerja investigasinya, wartawan investigator 

mesti mengukur ketepatan subjek investigasinya. Investigasi bisa bermula 

dari sumber yang telah lama dihubungi, atau yang asing, tidak dikenal. 

2. Hipotesis Riset 

Pekerjaan investigatif terletak di penelusuran permasalahan yang hendak 

diungkap, berdasarkan hipotesis wartawan. Selain wawancara yang intens 

dan cukup panjang serta kerap dilakukan di berbagai tempat, riset yang 

dirancang cukup cermat pun dibuat, yaitu untuk membuktikan hipotesa. 
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Bahkan, sering pula dipadukan dengan keahlian di bidang selain 

kewartawanan. 

3. Sumber Sekunder 

Informasi yang telah dipublikasikan atau disiarkan merupakan informasi 

yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Berbagai 

informasi tersebut disebut materi keterangan dari sumber sekunder. Bagi 

jurnalisme investigasi, bila bahan keterangan tersebut telah layak periksa, 

maka dapat menjadi petunjuk. 

4. Pikiran Dokumentatif 

Sumber informasi sekunder kerap menjadi penunjuk kepada pencarian 

dokumen-dokumen utama (primary documents). Tetapi, berbagai 

dokumen tersebut dapat berubah. Ini dikarenakan ada oknum-oknum yang 

sengaja mengubah dokumen tersebut. Maka dari itu seorang wartawan 

investigasi harus memiliki pikiran dokumentatif, berpikir berdasarkan 

berbagai catatan-catatan dokumentatif yang telah ditemukannya. 

5. Narasumber 

Yang dimaksud dengan narasmuber (human sources) ialah orang-orang 

yang tidak memiliki resiko ketika memberikan keterangan, dan telah 

memiliki waktu reflektif, serta berkemungkinan menyimpan dokumen-

dokumen yang diperlukan. Keterangan mereka dapat memiliki nilai yang 

sangat penting karena pemaknaan baru mereka terhadap berbagai 

dokumen dalam kedudukan sebagai orang dalam dan punya keahlian yang 

berkaitan dengan isu yang akan diinvestigasi. 

6. Teknik Riset 

Teknik riset ini terkait dengan upaya mencari keterkaitan dari parallel 

backgrounding(latar belakang paralel) dengan indirect backgrounding 

(latar belakang tak langsung) yang sengaja ditutup demikian rapat, di 

tempat-tempat tidak terduga. Teknik penelitian wartawan, yang terbiasa 

dengan sikap skeptis terhadap yang terjadi di sekitarnya, merujuk kepada 

pemikiran akan latar belakang informasi dari sesuatu yang tampak. 
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7. Mengorganisir Informasi dan Menulis-ulang 

Bahan yang terkumpul dari sumber sekunder, dokumen utama, dan 

narasumber, kerap menjadi terlalu banyak dan luas. Untuk itu, diperlukan 

langkah pengevaluasian secara berkala, membuat pilihan pendahuluan 

mengenai bahan/keterangan/informasi yang paling valuable.  

8. Berpikir Wisdom 

Unsur yang berkaitan dengan logika, yang mendasari bagaimana 

pengumpulan informasi serta teknik penyusunan dan penulisan dilakukan 

wartawan. 

Berbeda lagi dengan Dandhy Dwi Laksono dalam bukunya Jurnalisme 

Investigasi (2010), unsur-unsur jurnalisme investigasi itu hanya 5, yaitu: 

1. Mengungkap kejahatan terhadap kepentingan publik, atau tindakan yang 

merugikan orang lain. 

2. Skala dari kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau 

sistematis (ada kaitan atau benang merah). 

3. Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan 

persoalan dengan gamblang. 

4. Mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung bukti-bukti 

yang kuat. 

5. Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa 

membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. 

2.4.2 Regular News, In-depth, dan Investigasi 

Banyak yang mengatakan bahwa in-depth dan investigasi itu sama. Padahal dua 

pemahanam jurnalis tersebut berbeda. In-depth reporting atau laporan mendalam 

biasanya juga disajikan panjang lebar. Tetapi, dia hanya berhenti pada pemetaan 

masalah. Laporan investigasi lebih maju dengan mencari dimana letak kesalahannya, 

dan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab (Dandhy Dwi Laksono, 2010). 

Dandhy Dwi Laksono (2010) dalam bukunya, Jurnalisme Investigasi 

menjabarkan perbedaan antara regular news, in-depth reporting, dan investigasi. 
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Regular News In-depth Reporting Investigasi 

Laporan yang 

menceritakan 
Laporan yang menjelaskan 

Laporan yang 

menunjukkan 

Menceritakan apa, siapa, 

dimana, kapan, mengapa, 

bagaimana (5W+1H) 

Lebih menjelaskan 

bagaimana dan mengapa 

(how dan why) 

Lebih menunjukkan apa 

dan siapa (what dan who) 

Sebagai informasi (data) 

publik 

Memberi pengetahuan dan 

pemahaman 

Membenarkan dan 

meluruskan persoalan 

dengan bergerak maju ke 

pertanyaan: bagaimana 

bisa, sampai sejauh apa, 

dan siapa saja 

 

Secara sederhana, regular news menggambarkan wartawan bercerita kepada 

individu atau kelompok dengan suaranya. Sedangkan in-depth, wartawan bercerita 

sambil memperlihatkan ekspresi wajahnya. Sementara dalan investigasi, di akhir 

cerita, wartawan menggunakan wujudnya (Dandhy Dwi Laksono, 2010). 

MV Kamath yang dikutip oleh Septiawan Santana mengatakan bahwa in-depth 

reporting adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang seluruh cerita atau 

peristiwa yang terjadi. Menurut Septiawan Santana, in-depth reporting adalah 

penyampaian berita dengan informasi yang mendetail, dan memungkinkan 

masyarakat untuk mengenali bagamana menjalani kehidupan yang menyenangkan, 

aman, dan menguntungkan (Septiawan Santana, 2003). 

Andreas Harsono dalam makalahnya berjudul Investigative Reporting 

mengatakan bahwa perbedaan antara in-depth reporting dengan investigative 

reporting adalah ada atau tidaknya hipotesis dalam penelusuran tersebut. Beliau juga 

menambahkan bahwa investigative reporting adalah tahapan lanjutan dari in-depth 

reporting (Septiawan Santana, 2003). 
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Jurnalisme investigasi tidak menyisakan satu pun pertanyaan, dan 

menjawabnya secara tuntas, walaupun hasilnya belum tentu kebenaran hukum. Secara 

klasik atau klise, jurnalisme investigasi adalah produk jurnalistik yang 

mengungkapkan cerita di balik cerita (Dandhy Dwi Laksono, 2010). 

2.5 Analisis Wacana 

Wacana adalah terjemahan dari bahasa Inggris discourse. Kata discourse 

berasal dari bahasa latin discursus yang berarti lari kian-kemari (yang diturunkan dari 

dis-„dari, dalam arah yang berbeda‟, dan currere „lari‟). Jadi, discursus berarti lari 

dari arah yang berbeda (Alex Sobur, 2001). Sedangkan istilah wacana berasal dari 

bahasa Sansekerta yang artinya berkata atau berucap. Bila dilihat dari jenisnya, kata 

wac dalam lingkup morfologi bahasa Sansekerta, termasuk kata kerja golongan III 

parasmaepada(m) yang bersifat aktif, yaitu melakukan tindakan ujar. Kata tersebut 

mengalami perubahan menjadi wacana. Bentuk ana yang muncul di belakang adalah 

sufiks (akhiran), yang bermakna membedakan (nominalisasi). Jadi, kata wacana dapat 

diartikan sebagai perkataan atau tuturan (Mulyana, 2005). 

Dalam bukunya, Alex Sobur mengutip dari Ismail Marahimin (1994) tentang 

wacana. Ismail Marahimin mengartikan wacana sebagai kemampuan untuk maju 

(dalam pembahasan) menurut urut-urutan yang teratur dan semestinya, dan 

komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur. Alex 

Sobur juga mengutip dari Lull (1998) bahwa wacana berarti cara objek atau ide 

diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman 

tertentu yang tersebar luas. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diartikan bahwa wacana itu 

sebagai rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal 

(subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, 

dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa (Alex Sobur, 2001). 

 



 

28 

 

2.5.1 Unsur Wacana 

Wacana memliki dua unsur pendukung utama, yaitu unsur internal dan unsur 

eksternal. Unsur internal suatu wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat. Yang 

dimaksud dengan satuan kata adalah kata yang berposisi sebagai kalimat, atau yang 

juga dikenal dengan “kalimat satu kata”. Sedangkan unsur eksternal wacana adalah 

sesuatu yang menjadi bagian wacana, namun tidak tampak secara eksplisit. Sesuatu 

itu berada di luar satuan lingual wacana. Kehadirannya berfungsi sebagai pelengkap 

keutuhan wacana (Mulyana, 2005). 

1 Unsur Internal Wacana 

1. Kata dan Kalimat 

Dalam konteks analisis wacana, kata atau kalimat yang berposisi sebagai 

wacana disyaratkan memiliki kelengkapan makna, informasi, dan konteks 

tuturan yang jelas dan mendukung. Sedangkan dari aspek semantisnya, 

kalimat memiliki makna sebagai serangkaian kata yang menyatakan 

pikiran dan gagasan yang lengkap dan logis. Kebermaknaan suatu kalimat 

ditentukan oleh ketergantungannya kepada makna kalimat lainnya, yang 

menjadi rangkaiannya. Karena pada dasarnya, kata atau kalimat dikatakan 

bermakna karena mengandaikan adanya unsur lain yang menjadi 

pasangan ketergantungannya.  

2. Teks dan Koteks 

Teks adalah esensi wujud bahasa. Dengan kata lain, teks direalisasi 

(diucapkan) dalam bentuk wacana. Van Dijk (dalam PWJ Nababan, 1987) 

mengatakan bahwa teks lebih bersifat konseptual. Sedangkan koteks yaitu 

teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan 

teks lainnya. Teks lain tersebut bisa mendahului atau mengiringi. 

Keberadaan koteks dalam suatu struktur wacana menunjukkan bahwa teks 

tersebut memiliki struktur yang saling berkaitan satu dengan yang lain. 

Maka dari itu, koteks berfungsi sebagai alat bantu memahami dan 

menganalisis wacana. 
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2 Unsur Eksternal Wacana 

1. Implikatur 

Implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang 

tersembunyi. Dalam lingkup analisis wacana, implikatur berarti sesuatu 

yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Secara struktural, 

implikatur berfungsi sebagai jembatan atau rantai yang menghubungkan 

antara “yang diucapkan” dengan “yang diimplikasikan”. Jadi, suatu 

dialog yang mengandung implikatur akan selalu melibatkan penafsiran 

yang tidak langsung. 

2. Presuposisi  

Istilah presuposisi adalah turunan dari bahasa Inggris presupposition, 

yang berarti perkiraan, persangkaan. Gottlob Frege (dalam PWJ Nababan, 

1987) mengemukakan bahwa semua pernyataan memiliki praangapan, 

yaitu rujukan atau referensi dasar. Praanggapan yaitu anggapan dasar atau 

penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang 

membuat bentuk bahasa menjadi bermakna bagi pendengar/pembaca. 

Praanggapan membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa 

(kalimat) untuk mengungkapkan makna atau pesan yang ingin 

dimaksudkan. 

3. Referensi 

Referensi adalah hubungan antara kata dengan benda (orang, tumbuhan, 

hewan, dsb) yang dirujuknya. Referensi merupakan perilaku 

pembicara/penulis. Jadi, yang menentukan referensi suatu tuturan adalah 

pihak pembicara sendiri, karena hanya pihak pembicara yang paling 

mengetahui hal yang diujarkannya. Pendengar/pembaca hanya dapat 

menerka hal yang dimaksud (direferensikan) oleh pembicara. Dengan 

kata lain, tugas pendengar atau pembaca dalam memahami ujaran adalah 

mengidentifikasi sesuatu atau seseorang yang ditunjuk atau dimaksud 

dalam ujaran tersebut. 

4. Inferensi  
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Inferensi atau inference secara leksikal berarti kesimpulan. Dalam bidang 

wacana, istilah itu berarti sebagai proses yang harus dilakukan pembaca 

untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam 

wacana yang diungkapkan oleh pembicara/penulis. Pembaca harus dapat 

mengambil pengertian, pemahaman, atau penafsiran suatu makna tertentu. 

Dengan kata lain, pembaca harus mampu mengambil kesimpulan sendiri, 

meskipun makna itu tidak terungkap secara eksplisit. 

5. Konteks Wacana 

Konteks ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks 

dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu 

pembicaraan/dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, 

apakah itu berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasinya, sangat 

tergantung pada konteks yang melatarbelakangi peristiwa tuturan itu. 

Tidak jarang orang-orang berpikir bahwa wacana hanya melingkupi 

komunikasi tulisan saja, padahal pemikiran utama dari sebuah wacana tersebut adalah 

adanya pemakaian bahasa. Dalam kenyataannya, wujud dari bentuk wacana itu dapat 

dilihat dalam beragam buah karya si pembuat: 

1. Text (wacana dalam wujud tulisan/grafis) anatara lain dalam wujud berita, 

features, artikel opini, cerpen, novel, dsb. 

2. Talk (wacana dalam wujud ucapan) antara lain dalam wujud rekaman 

wawancara, obrolan, pidato, dsb. 

3. Act (wacana dalam wujud tindakan) antara lain dalam wujud lakon drama, 

tarian film, defile, demonstrasi, dsb. 

4. Artifact (wacana dalam wujud jejak) antara lain dalam wujud bangunan, 

lanskap, fashion, puing, dsb. 

Secara ringkas dan sederhana, teori wacana mencoba menjelaskan terjadinya 

sebuah peristiwa seperti terbentuknya sebuahkalimat atau pernyataan. Maka dari itu, 

ia dinamakan analisis wacana. Analisis wacana adalah ilmu baru yang muncul 
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beberapa puluh tahun belakangan ini. Aliran-aliran linguistik selama ini membatasi 

penganalisisannya hanya kepada soal kalimat dan barulah belakangan ini sebagian 

ahli bahasa memalingkan perhatiannya kepada penganalisisan wacana (Alex Sobur, 

2001). 

Analisis wacana lahir dari kesadaran bahwa persoalan yang terdapat dalam 

komunikasi bukan terbatas pada penggunaan kalimat atau bagian kalimat, fungsi 

ucapan, tetapi juga mencakup struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang 

disebut wacana. Analisis wacana tidak terlepas dari penggunaan cabang ilmu bahasa 

lainnya seperti yang dimiliki oleh semantik, sintaksis, fonologi, dan lain sebagainya 

(Alex Sobur, 2001). 

Sebenarnya banyak sekali model analisis wacana yang dikemukakan oleh para 

ahli. Mulai dari Roger Fowler dkk. (1979) sampai Norman Fairclough (1998). Tetapi, 

model analisis wacana Teun A. van Dijk yang sering sekali dipakai. Itu karena van 

Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa di aplikasikan secara 

praktis. 

Model yang dipakai van Dijk ini kerap disebut sebagai “kognisi sosial”. Istilah 

ini sebenarnya diadopsi dari pendekatan lapangan psikologi sosial, terutama untuk 

menjelaskan struktur dan proses terbentuknya suatu teks. Menurut van Dijk, 

penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, 

karena teks hanya hasil dari suatu praktek produksi yang harus juga diamati (Alex 

Sobur, 2001). 

Melalui berbagai karyanya, Van Dijk membuat kerangka analisis wacana yang 

dapat didayagunakan. Wacana oleh Van Dijk digambarkan memiliki 3 dimensi, yaitu; 

teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah menggabungkan 

ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis.  

Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi 

wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada tahap kognisi 
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sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari 

wartawan. Sedangkan aspek ketiga, konteks sosial, mempelajari bangunan wacana 

yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis Van Dijk 

menghubungkan analisis tekstual ke arah analisis yang komprehensif bagaimana teks 

berita itu diproduksi, baik dalam hubungannya dengan individu wartawan maupun 

dari masyarakat (Eriyanto, 2006). 

 


