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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian  

Berita merupakan laporan peristiwa fakta atau opini yang selalu membawa 

pengaruh kepada kita, sehingga memacu kita untuk ingin selalu mengetahui 

kebenarannya. Setiap berita yang terjadi mudah sampai ke telinga masyarakat baik 

melalui televisi, radio, majalah, koran maupun gadget. Sobur (2009, hlm. 30) 

mengemukakan bahwa media massa sebagai alat untuk menyampaikan berita, 

penilaian, dan gambaran umum tentang banyak hal. Dalam prosesnya tersebut, 

media massa memasukkan nilai-nilai, ideologi, dan kepentingan media dalam 

suatu pemberitaannya.  

Dalam penelitian ini saya menganalisisnya menggunakan Analisis Wacana 

Kritis (AWK) model Teun A. van Djik. Penelitian dengan analisis wacana kritis 

banyak dilakukan, namun analisis wacana kritis dengan objek penelitian Wacana 

Pemberitaan Bu Dendy di Media Online Tribunnews.com belum pernah 

dilakukan. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini perlu adanya tinjauan 

terhadap penelitian sebelumnya yang juga berkaitan dengan analisis wacana kritis. 

Penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut. Zifana dan Fasya (2011) dengan 

judul ”Representasi Presiden Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemberitaan Kasus 

Suap daging Impor di Harian Umum Tempo dan Republika” mengemukakan 

bahwa interpretasi menunjukkan bagaimana pemberitaan masing-masing media 

merepresentasikan Presiden PKS di dalam kasus korupsi daging sapi impor.  

Mursid (2013) dengan judul “Analisis Wacana Teun A. van Dijk dalam 

pemberitaan laporan utama Majalah Gatra tentang seruan boikot Israel dari New 

York” mengemukakan bahwa ada keberpihakan dan strategi wacana yang 

termanifestasi ke dalam beberapa wujud kebahasaan. Wacana yang ditampilkan 

dilihat dari struktur teks, Majalah Gatra menjelaskan turut mendukung aksi 

pemboikotan terhadap produk israel. Struktur makro, tema yang ditampilkan lebih 



2 

 

Ai Masitoh,2019 

ANALISIS STRUKTUR WACANA TEUN A. VAN DIJK 

PADA PEMBERITAAN BU DENDY DI MEDIA TRIBUNNEWS.COM 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 

 

menekankan upaya dukungan terhadap boikot produk Israel karena menempatkan 

dan menekankan Israel sebagai aktor atau pelaku tindakan dan Palestina sebagai 

sasaran/korban dalam berita.  

Berdasarkan pada penelitian di atas, penelitian ini difokuskan untuk 

mengetahui representasi ideologi wacana pemberitaan Bu Dendy di Media Online 

Tribunnews.com. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Mursid (2010) 

terletak pada objek kajian dan tujuan analisis yang dilakukan. Penelitian Zifana 

dan Fasya (2011) dengan penelitian ini terletak pada objek dan tujuan penelitian, 

tetapi dengan model yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilakukan 

karena pemberitaan tersebut memiliki sisi lain yang menarik untuk dikaji. Selain 

itu, media yang digunakan pun menjadi acuan yang menarik karena pemberitaan 

tersebut hadir dari sebuah media yang besar dan banyak dikonsumsi publik.  

Teun A. van Dijk melihat suatu teks berita dari beberapa struktur atau 

tingkatan yang masing-masing bagiannya saling mendukung. Ia membaginya ke 

dalam tiga tingkatan. Pertama struktur makro. Struktur ini merupakan makna 

global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati. Kedua superstruktur. Dan 

ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, 

yaitu bagaimana suatu teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga struktur 

mikro. Struktur wacana ini terdiri dari suatu teks yaitu kata, kalimat, proposisi, 

anak kalimat, parafrase, dan gambar.  

Analisis wacana kritis terhadap pemberitaan digunakan sebagai pisau 

analisis karena wacana secara ideologi dapat menggusur gagasan orang atau 

kelompok tertentu. Oleh karena itu, teks yang dipandang sebagai media yang 

menunjukkan pihak mana yang ditonjolkan dan dimarjinalkan, maka representasi 

menjadi salah satu pembahasan yang bisa dianalisis melalui AWK. Selain itu, 

dalam AWK ada beberapa model yang bisa dirujuk untuk dianalisis. Peneliti 

memilih model Teun A. van Dijk sebagai model dalam analisis. Hal ini karena 

dalam kajiannya, model Teun A. van Dijk dianggap mampu mengungkap isi 
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wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks 

hanya hasil dari suatu praktik produksi yang juga diamati. Oleh karena itu, 

penelitian ini relevan menggunakan model Teun A. van Dijk. Teks bukan sesuatu 

yang datang dari langit, bukan juga suatu ruang hampa yang mandiri. Teks itu 

hadir dari representasi yang menggambarkan masyarakat yang patriarkal 

(Eriyanto, 2011, hlm. 222). Berdasarkan kutipan tersebut, model penelitian ini 

dianggap mampu menjawab rumusan masalah dalam penelitian.  

Berita mengenai Bu Dendy ini sedang viral dibicarakan. Mulai dari anak-

anak, dewasa ataupun remaja. Mereka tidak hanya menonton di televisi saja tetapi 

melihat videonya langsung di Youtube. Informasi ataupun berita mengenai Bu 

Dendy ini sudah tersebar luas kemana-mana. Dilihat dari banyaknya orang yang 

menonton video Bu Dendy di Youtube. Penulis sangat tertarik terhadap berita 

tersebut, sehingga memilih untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penulis 

pertama kali membaca berita mengenai Bu Dendy ini di media sosial. Kemudian 

beberapa hari berita itu muncul di layar televisi. Penelitian ini dilakukan untuk 

melihat keberpihakan yang terjadi dalam analisis struktur wacana pemberitaan Bu 

Dendy dan penulis ingin membuktikan sejauh mana realitas dan keobjektivitasan 

surat kabar Tribunnews.com dalam memberikan informasi dan kepenulisan di 

dalam berita.  

Tribunnews.com adalah situs berita online Indonesia yang dipublikasikan 

oleh PT. Indopersada Primamedia. Situs berita online dengan tagline “Berita 

Terkini Indonesia” ini, berkantor di pusat Gedung Group Of Regional Newspaper 

Kompas, Jl. Palmerah Selatan No.3, Jakarta Pusat. Dan merupakan suatu divisi 

koran daerah kompas yang didukung oleh reporter bertempat di Jakarta. Situs 

berita ini menyediakan berbagai macam berita yang terjadi baik itu berita lokal, 

nasional, maupun internasional.  Tribunnews.com juga menyediakan wadah bagi 

masyarakat untuk ikut serta dalam berbagai informasi ataupun menyampaikan 

gagasan dan pengalaman empiris yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa melalui 

rubrik Tribunnews, yaitu tribuners dan Citizen Reporter. Selain sebagai situs 
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berita online, Tribunnews menyediakan electronik paper (epaper) sebagai replika 

dari koran edisi cetak, dan juga berita dalam bentuk digital paper.  Digital paper 

merupakan koran yang terbit secara online dalam format digital. Tribunnews 

mengelola forum diskusi dan beberapa komunitas online. Seperti facebook, 

twitter, dan google. Tribunnews berulang tahun yang keempat pada tanggal 21 

Maret 2014. Dan menempati posisi terbesar setelah detik.com dan kompas.com. 

portal berita ini didukung oleh 500 wartawan dari 22 surat kabar di 19 kota. 

(Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/tribunnews.com).     

B. Masalah Penelitian 

Bagian ini akan menguraikan masalah yang menjadi fokus penelitian. 

Adapun uraiannya meliputi (1) identifikasi masalah, (2) batasan masalah, dan (3) 

rumusan masalah. 

 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, 

permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian dapat diidentifikasi sebagai 

berikut. 

a. Sikap yang memengaruhi koran tersebut dalam menampilkan sebuah berita. 

b. Surat kabar memiliki gaya bahasa tertentu dalam mengkonstruksikan teks 

berita. 

c. Cara penyajian berita yang direpresentasikan oleh surat kabar yang 

mengungkapkan ideologi.  

 

2. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.  

a. Wacana yang dikaji dalam penelitian ini adalah teks berita yang memuat  

pemberitaan Bu Dendy di Media Online Tribunnews.com. Data dalam 

penelitian ini diambil dari Februari-April 2018  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/tribunnews.com
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b. Media Tribunnews.com dipilih karena memiliki kekhasan dalam 

menyampaikan berita yaitu memberikan berita teraktual yang sedang terjadi 

khususnya berita mengenai Pemberitan Bu Dendy   

c. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Teun A. van 

Dijk yang melihat wacana (teks berita) terdiri atas struktur makro teks, 

superstruktur teks, dan struktur mikro teks serta ideologi yang terkandung 

dalam media online tersebut. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kajian ini terfokus pada 

masalah pokok berikut: “Bagaimana mengenai pemberitaan Bu Dendy alias Bu 

Novi di dalam media online”. Dalam praktik penelitian, masalah pokok tersebut 

diuraikan oleh pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut.  

a. Bagaimana struktur makro pada pemberitaan Bu Dendy di Media massa? 

b. Bagaimana superstruktur pada pemberitaan Bu Dendy di Media massa? 

c. Bagaimana struktur mikro pemberitaan Bu Dendy di Media massa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai pemberitaan Bu 

Dendi di media masa. Adapun tujuannya untuk mendeskripsikan hal-hal berikut. 

(1) Struktur makro pemberitaan Bu Dendy dalam Media Tribunnews.com 

(2) Superstruktur pemberitaan Bu Dendy  dalam Media Tribunnews.com  

(3) Struktur mikro pemberitaan Bu Dendy dalam  Media Tribunnews.com 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berbagai penelitian yang sudah dilakukan seharusnya memiliki manfaat 

bagi peneliti dan orang lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Kedua manfaat tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut.   
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1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

(1) untuk mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan analisis 

wacana kritis;  

(2) untuk memperkaya khazanah perkembangan ilmu bahasa, terkait penggunaan 

bahasa di media sosial; 

(3) memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan dalam mengkaji 

berita-berita di media massa. 

 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut. 

(1) memberikan informasi dan pengetahuan tambahan dalam mengungkapkan 

maksud yang tersembunyi di balik teks; 

(2) memberikan masukan untuk perkembangan praktik dalam penulisan berita, 

khususnya berita yang berkaitan dengan pemberitaan Bu Dendy di Media  

Tribunnews.com; 

(3) memberikan pemahaman dalam meneliti dan mengkaji analisis wacana kritis 

pada media massa. 

 

E. Struktur Organisasi Penelitian  

Hasil penelitian ini akan dilaporkan dalam bentuk skripsi sehingga tata 

tulisnya harus mengikuti sistematik penulisan yang standar. Adapun sistematik 

penulisan yang digunakan dalam laporan ini adalah sebagai berikut. 

Pada Bab I diuraikan latar belakang munculnya permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab II memaparkan tinjauan 

pustaka dan kerangka teori yang mencakup pisau analisis yang digunakan untuk 

membedah permasalahan yang ada. Selanjutnya, pada Bab III dijelaskan metode 

penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, data, sumber data, metode 
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pengumpulan data, metode analisis data, metode penyajian hasil analisis data, 

instrumen penelitian, dan alur penelitian. 

 Pada Bab IV dibahas temuan dan analisis data pada wacana pemberitaan 

Bu Dendy di Media Tribunnews.com, dan deskripsi wacana pemberitaan Bu 

Dendy di Media Tribunnews.com. Adapun bab V terdiri atas simpulan, implikasi 

dan rekomendasi. 


