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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberpihakan surat kabar harian Kompas

daring dalam berita Pilpres Jokowi-JK menggunakan kajian wacana kritis. Rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah penggunaan struktur makro

(tematik), superstruktur (skematik), struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistik, dan

retoris) pada teks berita surat kabar harian Kompasdaring dalam menyampaikan

berita tentang Pilpres Jokowi-JK?, (2) bagaimanakah kognisi dan konteks sosial pada

teks berita surat kabar harianKompasdaring dalam menyampaikan berita tentang

Pilpres Jokowi-JK?, (3) Bagaimanakah makna dan kecenderungan pemberitaan surat

kabar harian Kompas daring untuk memihak pasangan Jokowi-JK?. Dalam

pengumpulan data digunakan metode simak dan metode dokumentasi dengan teknik

catat sebagai teknik lanjutan. Metode analisis data yang dilakukan adalah metode

padan intra lingual dengan teknik hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP)

dan hubung banding membedakan(HBB). Metode penyajian data menggunakan dua

metode yaitu metode formal dan informal. Hasil analisis dalam penelitian ini

menunjukan bahwa surat kabar harian Kompas daring berpihak terhadap pasangan

Capres Jokowi-JK.

Kata kunci: analisis wacana kritis, kognisi sosial, konteks sosial, berita, Pilpres,

kecenderungan
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Abstrack

This research aimed to determine the standing position of Kompas Online daily

newspaper in the presidential election news of Jokowi-JK by Teun A Van Dijk Model

of Critical Discourse Analysisis. The problems in this research are: (1) how is the use

of the macro-structure (thematic), superstructure (schematic), microstructure

(semantic, syntactic, stylistic and rhetorical) (2) how is the cognition and social And

(3) What is the meaning and the tendency of Kompas Online daily newspapers

towards Jokowi-JK in the news text of Kompas Online daily newspaper in conveying

the presidential election news of Jokowi-JK?. The data source colected by the referal

and documentation metode in a wtiten and oral form as the advance techniques. Data

analyzing technique used in this research is Metode Padan Intralingual with Teknik

Hubung Banding Menyamakan (Connecting and Comparing Technique) as the

advanced analysing technique. The data then presented using formal and informal

methods. The results of the the analysis in this study showed that Kompas Online

daily newspaper biased on reporting the pressidential election and tend to favor over

candidates Jokowi-JK.

Keywords: Critical Discourse Analysis, social cognition, social context, news,

presidential election, tendency
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PENDAHULUAN

Surat kabar harian Kompas daring seolah

kehilangan independensi dalam pemberitaan

pilpres 2014 yang terlihat dari tidak

berimbangnya jumlah berita yang ditayangkan

terhadap salah satu Capres Cawapres. Pemilihan

foto, cara penyampaian berita serta pemilihan

narasumber terkesan cenderung atau berpihak

pada salah salah satu capres yaitu pasangan

capres cawapres Jokowi JK. Hal inilah yang

kemudian melatarbelakangi peneliti untuk

menganalisis teks berita surat kabar harian

Kompas daring dengan menggunakan model

analisis wacana kritis (Critical Discourse

Analysis/CDA). Sehingga tematisasi, bagaimana

berita disampaikan, serta penekanan apa yang

ingin disampaikan dapat diketahui guna

mengetahui pula kecenderungan serta

keperpihakan surat kabar tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk

dapat memahami wacana berita yang disajikan

oleh media secara komprehensif, maka

diperlukan perspektif kritis sehingga bahasa dan

praktik kebahasaan tidak lagi dipahami sebagai

alat atau medium yang netral. Salah satu model

analisis wacana kritis ini adalah model kognisi

sosial yang ditawarkan oleh Teun A. Van Djik

yang memperkenalkan analisis kognisi sosial

sebagai penghubung antara wacana dan

masyarakat (Meyer, 2001: 15). Van Dijk

menganalisis tiga dimensi wacana untuk

melakukan analisis wacana secara komprehensif,

yakni teks berita, kognisi dan konteks sosial (Van

Dijk, 2008: ix).

Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk

mengetahui (1) struktur teks, (2) kognisi sosial,

dan (3) konteks sosial berita-berita surat kabar

harianKompasdaring tekait Pilpres Jokowi-JK.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

peneliti lain, khususnya dalam bidang wacana.

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan

memberikan sumbangan bagi pekerja media.

Penelitian ini juga diharapkan juga bermanfaat

bagi masyarakat khususnya dalam memberikan

gambaran posisi surat kabar harian Kompas

daring dalam berita tentang Pilpres Jokowi JK

kepada masyarakat.

LANDASAN TEORI

Analisis wacana kognisi sosial yang

dikemukakan van Dijk meliputi tiga level

analisis, yaitu analisis teks, kognisi sosial, dan

konteks sosial. Tidak satu pun dari ketiga dimensi

wacana ini dapat dipahami tanpa yang lain (van

Dijk, 2008: 16). Oleh karena itu, tidak satu pun

ketiganya perlu diterapkan secara terintegrasi

(van Dijk, 2006). Kognisi sosial wartawan

digambarkan dengan mengidentifikasi bentuk
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pengetahuan yang digunakan dalam wacana.

Kognisi merupakan bentuk strategi pengelolaan

pengetahuan dalam interaksi (van Dijk, 2008:255;

2005: 76). Jenis-jenis pengetahuan tersebut antara

lain pengetahuan personal, interpersonal,

kelompok, institusional atau organisasional,

nasional, danpengetahuan kebudayaan (van Dijk,

2005; van Dijk, 2003:90). Konteks sosial pada

kesempatan ini hanya dibatasi pada kelompok

sosial yang meliputi beberapa hal yang

merupakan dasar pembentukan ideologi dan

kognisi sosial (van Dijk, 1995a; 2001a:115;

2001b: 14, 2006b: 163). Analisis konteks sosial

meliputi analisis struktur masyarakat (sistem

keyakinan, prinsip, norma); struktur institusi dan

organisasi; hubungan antar kelompok; struktur

kelompok.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian

kualitatif yang meneliti data yang nyata dari

fenomena kebahasaan (Arikunto, 1998:310;

Sugiyono, 2013: 46), khususnya berita Pilpres

Jokowi-JK di surat kabar harian Kompas.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak

dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik

yang tidak tertumpu pada pengukuran (L. J.

Maleong dalam Arikunto, 2011: 4). Pendekatan

yang digunakan penulis dalam penelitian

kualitatif ini adalah pendekatan analisis wacana

kritis (critical discourse analysis) model Teun A.

Van Dijk yang merupakan salah satu alternatif

untuk memahami makna sesungguhnya dari

sebuah tulisan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah

berita-berita Headline yang terdapat pada surat

kabar harian Kompas edisi 24 Maret- 15 Juli

2014. Subjek dalam penelitian ini adalah berita-

berita tentang Pilpres 2014 yang berjumlah 112

berita headline dengan porsi pemberitaan Jokowi-

JK dan Prabowo Hatta adalah 79.46% dan

20.53% (sumber: olahan peneliti). Mengingat

penelitian yang dilakukan adalah analisis

terhadap teks jurnalistik serta keterbatasan

peneliti (waktu, tenaga, dan dana), maka peneliti

menggunakan teknik penyampelan dengan model

purposive sampling atau sampel bertujuan

(Arikunto, 2002:117).

Peneliti kemudian mengelompokkan

berita-berita tersebut ke dalam empat kelompok

berita berdasarkan: (1) Latarbelakang (2) Isu-isu

terkait (3) Survei serta jajak pendapat serta (4)

Strategi politik, untuk selanjutnya diambil 2 buah

berita pada masing-masing kelompok berita atau

8 buah berita secara keseluruhan sebagai sampel

penelitian. Rosady Ruslan (2003:139) bahwa:

“Dalam penentuan jumlah sampel, sebenarnya
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tidak ada aturan yang tegas dipersyaratkan dalam

penelitian populasi yang ada.” Selain itu, peneliti

juga berangkat pada kenyataan bahwa populasi

berita pada surat kabar harian Kompas daring

mewakili Jokowi JK lebih banyak dibandingkan

pemberitaan Prabowo Hatta dan menjadi asumsi

awal adanya keberpihakan surat kabar harian

Kompas daring terhadap pasangan Jokowi JK.

Objek penelitian pada penelitian ini adalah

struktur teks berita kognisi sosial wartawan, dan

konteks sosial tentang Pilpres Jokowi JK dalam

surat kabar harian Kompas daring. Data kemudian

dikumpulkan dengan metode pencatatan

dokumen dan kajian pustaka. Adapun metode

pengumpulan data adalah dengan (1) metode

simak (Mahsun, 2005:92) dan (2) metode

dokumentasi (Suharsimi Arikunto, 1998: 236).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

dengan menggunakan teknik catat serta

pengelompokan data secara sistematis (Mahsun,

2005:93). Sedangkan metode analisis data adalah

menggunakan metode padan intralingual serta

metode padan ekstralingual (Mahsun, 2005: 112).

Teknik hubung banding menyamakan hal pokok

(HBSP) kemudian digunakan untuk menemukan

kesamaan pokok di antara data yang

diperbandingkan, dalam hal ini teks berita

pemberitaan Kompas daring periode 24 Maret –

15 Juli 2014.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi pemaparan

(1) struktur teks (2) kognisi sosial, serta (3)

konteks sosial yang terdapat pada berita-berita

tentangPilpres Jokowi JK dalam surat kabar

harian Kompas daring.

Struktur Teks

Judul berita-berita yang digunakan pada

penelitan ini memilki kesamaan sifat serta

karakteristik (Notoatmodja: 2010) yang

merupakan tema umum dalam pemberitaan yaitu

“Jokowi-JK memang layak menjadi Presiden dan

Wakil Presiden pada Pilpres 2014. Tema tersebut

kemudian dikhususkan dalam setiap berita

menjaditopik yang dapat dilihat dari judul berita

yang disajikan (Van Dijk 1988a: 35). Berita

pertama dengan judul: “Bukan Hanya Satrio

Piningit, Jokowi Layak Disebut Ken Arok”,

tataran struktur makro (tematik) memperlihatkan

adanya penggunaan elemen metafora pada judul

berita yaitu Sosok Jokowi disamakan dengan

sosok terkenal dalam sejarah Indonesia yaitu

sosok Ken Arok yang dinilai mampu mendobrak

ketidakadilan, penegak hukum, dan penindasan

serta akan berhasil membawa Indonesia menjadi

negara yang gemah ripah loh jinawi toto tentrem

kerto raharjo. Pada tataran superstruktur

(skematik), kecenderungan wartawan pada

Capres Jokowi-JK terlihat pada teras berita yang
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menyebutkan bahwa Jokowi oleh “masyarakat

Malang” ditafsirkan sebagai sosok Ken Arok (par

1, kal 1). Padahal penafsiran tersebut hanya

sebuah pernyataan ketua DPC PDI-P Kabupaten

Malang, Hari Sasongko (par 1, kal 2). Pada

elemen harapan yang disajikan dalam berita

pertama ini mengandung unsur keyakinan melalui

sebuah hubungan sebab akibat yaitu harapan

untuk menjadi negara yang gemah ripah loh

jinawi tentrem kerto raharjo karena Jokowi

merupakan pemimpin yang mampu mendobrak

ketidakadilan, penegak hukum dan penindasan

(par 1, kal 1). Proposisi elemen harapan ini

terpisah dari kalimat dan paragraf yang

mengandung kutipan pernyataan narasumber

sehingga menurut peneliti merupakan harapan

wartawan itu sendiri pada sosok Jokowi. Pada

tataran struktur mikro (semantik), elemen latar,

detil dan maksud dibentuk sedemikian rupa oleh

wartawan sehingga pandangan masyarakat

diarahkan untuk mayakini bahwa Jokowi

memang layak disebut Ken Arok, dijelaskan

secara eksplisit oleh wartawan (par 2, 3, 4, 5).

Praanggapan melalui kutipan narasumber juga

digunakan untuk lebih meyakinkan khalayak

terhadap sosok Jokowi sebagai sosok Ken Arok

(par 2, kal 2). Pada tataran sintaksis, elemen

koherensi kondisional dengan ada ataupun

tidaknya penggunaan anak kalimat (par 3, kal 1)

tidak mempengaruhi makna yang ingin

disampaikan penulis yaitu kinerja dan tipe

kepemimpinan Jokowi tak jauh beda dengan apa

yang dilakukan Ken Arok. Pada tataran stilistika

(leksikon) penggunaan kata “ditafsirkan”, secara

ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan

seseorang terhadap fakta atau realitas yang sering

digunakan pada hal-hal yang bersifat suci (tafsir

Al Qur’an), luar biasa atau supranatural (mimpi)

sehingga pemilihan kata ini seolah memberikan

kesan bahwa Jokowi adalah sosok yang luar biasa

seperti dalam dunia mimpi dengan segala

pencapaian pada kepemimpinannya. Pada tataran

retoris, elemen grafis yang sekaligus dijadikan

harapan oleh wartawan terhadap Jokowi yaitu

melalui sebuah ungkapan “gemah ripah loh

jinawi toto tentrem kerto raharjo“ untuk

menggiring opini publik bahwa hanya Jokowi

yang mampu membawa Indonesia menjadi negara

yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah

dengan keadaan yang trentram.

Berita kedua dengan judul: “Poltracking:

Jusuf Kalla dan Jokowi, Capres Potensial versi

Profesor Indonesia”, pada tataran struktur makro

(tematik), penggunaan frase Capres potensial

versi “Profesor Indonesia” pada judul berita dapat

menggiring opini publik baik calon partai-partai

pendukung (koalisi) maupun masyarakat umum,

bahwa seakan-akan pasangan Capres Jokowi-JK
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memang mempunyai potensi (kekuatan,

kesanggupan) atau daya berkemampuan untuk

memenangkan Pilpres 2014. Pada tataran

superstruktur, melalui elemen evaluasi berita,

wartawan mengajak pembaca untuk mengenali

latar belakang Capres sebelum menentukan

pilihan. Penekenan kemudian diberikan oleh

wartawan melalui elemen reaksi verbal, bahwa

survei yang dilakukan oleh Poltracking

merupakan sebuah survei yang tidak dipolitisasi

sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam

memilih calon Presiden pada pilpres 2014. Pada

tataran semantik, elemen latar menekankan

bahwa memang ada pro dan kontra yang terjadi di

lapisan masyarakat akan hal pencapresan para

tokoh politik. Kecenderungan wartawan nampak

pada elemen maksud bahwa dalam survei yang

dilakukan Poltracking Institute, Jokowi-JK selalu

berada di posisi teratas dan Jokowi JK bukan

hanya diinginkan menjadi Capres oleh

masyarakat awam saja, tetapi para “Profesor

seluruh Indonesia”. Pada tataran stilistika

(leksikon) penggunaan kata “mengekor” pada

berita ini memiliki arti bergantung (berjuntai)

seperti ekor, sehingga memiliki arti bahwa di

setiap hasil survei, Prabowo yang selalu

mengekor di belakang Jokowi. Penggunaan kata

lainnya seperti, mengikuti yang memiliki arti

“menurutkan (sesuatu yang berjalan di depan,

yang telah ada)” tidak digunakan dalam konteks

kalimat inikarena secara ideologis, pilihan kata

yang dipakai menunjukkan fakta atau realitas

bahwa Prabowo tidak pernah unggul atas Jokowi

maupun JK.

Berita ketiga dengan judul: “PDI-P Tak

Usah Takut, Kekuatan Jokowi di Rakyat, Bukan

Tentara”, pemilihan judul berita dengan

menggunakan proposisi “kekuatan Jokowi di

rakyat, bukan tentara” seolah ingin menampilkan

bahwa hanya jokowi yang didukung oleh rakyat,

berbeda dengan Prabowo yang didukungan oleh

militer/ tentara. Pada tataran superstruktur

(skematik), baik elemen peristiwa utama,

konsekuensi, konteks, historis, evaluasi dan

reaksi verbal adalah merupakan kutipan dari

narasumber yang berisi pendapat bahwa Jokowi

tidak membutuhkan dukungan militer karena

mendapat dukungan rakyat. Harapan wartawan

kemudian dipertegas ke dalam elemen latar detil

dan maksud berita pada tataran superstruktur

(skematik). Informasi yang menguntungkan

ditampilkan secara eksplisit dalam membentuk

opini bahwa Jokowi mendapat dukungan rakyat

sehingga tidak perlu memiliki wakil dari

kalangan militer. Pada tataran sintaksis, elemen

koherensi kondisional digunakan oleh wartawan

sebagai penekanan bahwa tidak selamanya

pemimpin dari kalangan militer dapat
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memberikan perubahan yang baik bagi Indonesia.

Pada tataran stilistika (leksikon) penggunaan kata

“rasionalitas”disandingkan dengan kata “mitos”

merupakan suatu bentuk ajakan agar Capres

Cawapres bukan ditentukan berdasarkan sesuatu

yang kebenarannya masih dipertanyakan (mitos)

namun harus dilakukan atas dasar sebuah nalar

dan logika berfikir yakni berdasarkan rekam jejak

kepemimpinan sosok tersebut (rasional).

Berita keempat dengan judul:“Koalisi

Nasdem-PDI-P Menunjukan Kualitas

Kepemimpinan Jokowi”, pada tataran struktur

makro (tematik), kata “menunjukkan” yang

digunakan oleh wartawan seolah-olah merupakan

suatu kebenaran bahwa koalisi yang terbentuk

antara Nasdem-PDI-P adalah bukti kualitas

kepemimpinan Jokowi. Pada tataran superstruktur

(skematik), element teras berita menjelaskan

secara eksplisit makna kualitas kepemimpinan

Jokowi yaitu kualitas kepemimpinan yang gesit,

rendah hati dan cepat dalam mengambil

keputusan sehingga koalisi dapat terbentuk antara

Nasdem dan PDI-P. Proposisi ini terletak terpisah

dari paragraf yang mengandung kutipan

pernyataan narasumber sehingga peneliti

beranggapan bahwa proposisi ini merupakan

pendapat dari wartawan itu sendiri. Pada tataran

semantik, elemen maksud mengandung informasi

yang menguntungkan komunikator yang ingin

mencitrakan Jokowi sebagai sosok yang tidak

jumawa ataupun gengsi. Pada tataran stilistika

(leksikon), penggunaan kata “silaturahmi”

sebagai elemen metafora menunjukkan kehati-

hatian wartawan dalam memilih kata untuk

mewakili strategi politik Jokowi. Sebagaimana

diketahui bahwa silaturahmi memiliki arti tali

persahabatan sedangkan dalam kancah politik

persahabatan tidak dikenal namun lebih kearah

kontrak politik yang saling menguntungkan satu

sama lain.

Berita kelima dengan judul: “Prabowo

Butuh Pendamping yang Bisa Tutupi Isu

Pelanggaran HAM”, pada tataran struktur makro

(tematik), penggunaan kata “pelanggaran” pada

judul berita oleh wartawan menggiring opini

publik bahwa Prabowo telah melakukan

kesalahan yang berhubungan dengan HAM. Pada

tataran superstruktur (skematik), kecenderungan

wartawan terlihat pada elemen peristiwa utama

berita yaitu penjelasan secara eksplisit tentang

pelanggaran hak asasi manusia tahun 1998 yang

merupakan salah satu kelemahan Prabowo.

Secara tidak langsung peristiwa utama dalam

berita ini menyimpulkan bahwa  Capres Prabowo

memiliki banyak kelemhan untuk menjadi

Presiden RI. Pada tataran semantik, elemen

maksud dalam berita ini mengandung informasi

yang menguntungkan komunikator dengan
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menampilkan secara eksplisit kelemahan mantan

Danjen Kopassus Prabowo Subianto terkait isu

pelanggaran HAM 1998. Pada tataran stilistika

(leksikon), penggunaan kata “populer” ditujukan

pada prabowo namun tidak sepopuler Jokowi

sebagai saingannya pada Pilpres 2014.

Berita keenam dengan judul:“Rekrut

Barisan Sakit Hati, Prabowo Hatta Belum Tentu

Jatuhkan Jokowi-JK, pada tataran struktur makro

(tematik) terlihat wartawan mendeskriditkan

Prabowo-Hatta dengan merekrut barisan sakit hati

atau orang-orang yang pernah berada di kubu

Jokowi-JK untuk menjatuhkan perolehan suara

Jokowi-JK. Pada tataran superstruktur, elemen

peristiwa utama berita menggiringan opini publik

bahwa dukungan terhadap Jokowi-JK tidak akan

terpengaruh meskipun Prabowo-Hatta merangkul

orang-orang yang pernah dekat dengan Jokowi-

JK. Pada tataran struktur mikro (semantik),

elemen detil memperlihatkan sikap wartawan

dengan menampilkan informasi-informasi yang

mendukung peristiwa utama. Pada tataran

sintaksis, elemen praanggapan memperlihatkan

sikap wartawan yang ingin menggiring opini

pembaca bahwa cara Prabowo-Hatta mendekati

dan merekrut mantan pendukung lawan ini justru

menunjukan ketidak percayaan diri pasangan

tersebut.

Berita ketujuh dengan judul: “Jokowi-JK

dijagokan pelaku pasar saham”. pada tataran

struktur makro (tematik), kata “dijagokan” yang

digunakan oleh wartawan mengarahkan opini

pembaca bahwa Jokowi-JK didukung oleh pelaku

pasar saham. Pada tataran superstruktur

(skematik), kecenderungan wartawan terlihat

pada elemen peristiwa utama berita yaitu

penjelasan secara eksplisit bahwa Jokowi-JK

merupakan calon Presiden idola pasar

berdasarkan jejak pendapat yang dilakukan

KONTAN terhadap 20 analis pasar modal. Pada

tataran semantik, elemen detil dalam berita ini

mengandung informasi yang menguntungkan

komunikator. Wartawan menampilkan informasi

yang mendukung peristiwa utama yaitu adanya

dukungan pelaku pasar saham terhadap Jokowi-

JK. Hal ini dapat dilihat pada paragraf ke-2,3, dan

4. Pada tataran stilistika (leksikon), penggunaan

kata “mayoritas” digunakan oleh wartawan untuk

menggambarkan bahwa kebanyakan analis atau

pelaku pasar saham memang mengharapkan

Jokowi-JK memenangkan pemilu Presiden 2014.

Berita kedelapan dengan judul: “Aktivis

98: Hanya Jokowi yang Bersih Dari Dosa Orde

Baru”, pada tataran struktur makro (tematik) yang

terlihat pada judul berita untuk mencitrakan

Jokowi sebagai sosok yang bersih dan secara

tidak langsung mendeskriditkan Prabowo sebagai
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sosok yang memiliki dosa pada masa Orde Baru.

Pada tataran superstruktur, elemen teras berita

menggiring opini publik bahwa terdapat

dukungan terhadap Jokowi pada pilpres 2014

melalui sebuah deklarasi oleh sejumlah mantan

aktifis 1998. Pada tataran struktur mikro

(semantik), elemen, latar, detail, dan maksud

memperlihatkan sikap wartawan dengan

menampilkan petikan-petikan pernyataan

narasumber yang memojokkan Prabowo sebagai

sosok yang bersalah pada kasus pelanggaran

HAM tahun 1998 serta membentuk citra Jokowi

sebagai satu-satunya calon yang bersih dari latar

belakang Orde Baru dengan bukti kepemimpinan

yang sudah teruji. Pada tataran sintaksis, elemen

koherensi kondisional memperlihatkan

kepentingan komunikator melalui anak kalimat

yang digunakan yaitu memberikan keterangan

yang baik terhadap Jokowi serta keterangan

buruk terhadap capres lainnya. Pada tataran

stilistika (leksikon) ditandai dengan penggunaan

kata “trauma” yang memiliki arti keadaan jiwa

atau tingkah laku yang tidak normal sebagai

akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani.

Dalam hal ini para aktivis mengaku mengalami

tekanan jiwa terhadap apa yang telah dilakukan

oleh Prabowo di era reformasi dulu.

KOGNISI DAN KONTEKS SOSIAL

Kognisi sosial wartawan perlu dianalisis

demi menemukan seperti apa pengetahuan yang

terekam dalam memori wartawan penulis tentang

citra Jokowi JK. Karena memori tersebut akan

mempengaruhi wartawan dalam persepsi citra

Jokowi JK ketika melakukan strategi tekstual

mulai dari tematik sampai dengan retoris pada

beritanya.

Kelompok berita I: “Jokowi-JK Dijagokan

Pelaku Pasar Saham” dan “Pol Tracking: Jusuf

Kalla dan Jokowi, Capres Potensial versi Profesor

Indonesia”, terdapat kata beserta padanan katanya

yang digunakan dan diletakkan dibeberapa tempat

berbeda yaitu kata“idola pasar “, “selera pasar”

dan “pro pasar” yang memiliki kemiripan atau

kesamaan arti dan maksud, dalam rangka

menunjukkan pentingnya hal yang di maksud

yaitu Jokowi memang diharapkan menjadi

Presiden oleh pasar saham. Kelompok berita II:

“Prabowo Butuh Pendamping yang Bisa Tutupi

Isu Pelanggaran HAM” dan “Aktivis 98: Hanya

Jokowi yang Bersih dari Dosa Orde Baru,

terdapat kata atau istilah yang bersifat

memperkasar dan menyudutkan kekuatan lain

yaitu Prabowo melalui kata “dosa” yang dalam

budaya masyarakat Indonesia memiliki konotasi

yang sangat buruk. Dosa adalah perbuatan yang

melanggar hukum tuhan atau agama. Konotasi
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dosa juga identik dengan balasan berupa neraka

sehingga siapapun dan apapun bentuknya tidak

dapat ditolerir. Kelompok berita III: “Koalisi

Nasdem-PDI-P Menunjukkan Kualitas

Kepemimpinan Jokowi” dan “Rekrut Barisan

Sakit Hati dan Prabowo-Hatta Belum Tentu

Jatuhkan Jokowi-JK” kognisi wartawan dalam

mereproduksi berita tentang Jokowi adalah

melalui pemilihan kata atau istilah yang santun

dan terpelajar, berbanding terbalik dengan

reproduksi berita Prabowo yang terkesan

dikasarkan dan dipojokkan. Jika dalam berita

tentang Jokowi digunakan kata atau istilah

“komunikasi politik” dan “koalisi politik” maka

pada berita tentang Prabowo menggunakan kata

atau istilah “merekrut” yang memiliki arti sama

namun dengan kesan yang sangat berbeda. Objek

dari komunikasi dan koalisi politik yang di

bangun oleh Jokowi adalah dengan kata atau

istilah “elemen bangsa” berbeda sekali dengan

berita Prabowo dengan kata atau istilah “barisan

sakit hati”. Kelompok berita IV: “Bukan Hanya

Satrio Piningit, Jokowi Layak Disebut Ken Arok”

dan “PDI-P Tak Usah Takut, Kekuatan Jokowi di

Rakyat, Bukan Tentara”, pengetahuaan tentang

sosok Satrio Piningit dan Ken Arok tentunya

terkait erat dengan masyarakat jawa sangat kental

dengan cerita-cerita heroik kerajaan jaman dahulu

sehingga sangat mudah untuk menaikkan citra

politik Jokowi dengan menafsirkan jejak

rekamnya terhadap kedua sosok tersebut.

Pada aspek konteks sosial, Politik

pencitraan dan budaya primordialisme menjadi

faktor yang sangat kental dalam reproduksi berita

Pilpres Jokowi JK dalam surat kabar harian

Kompas daring. Selain itu, faktor kelompok

kekuasaan memegang peranan penting yakni

surat kabar harian Kompas daring sebagaimana

yang disampaikan oleh Meilyani Suryana (2008)

bahwa Republika sebagai media massa memiliki

ideologi nasionalis agamis (Islami), sedangkan

Kompas sebagai media massa memiliki ideologi

nasionalis tentunya searah dengan ideologi partai

pendukung Jokowi JK yaitu Partai PDI

Perjuangan yang cikal bakalnya adalah

berdasarkan ideologi nasionalisme Soekarno.

MAKNA SERTA KEBERPIHAKAN

Teks atau wacana umumnya mempunyai

skema atau alur dari pendahuluan sampai akhir.

Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-

bagian dalam teks disusun dan diurutkan

sehingga membentuk persamaan arti. Pada tataran

superstruktur, elemen wacana yang dianalisis

antara lain: judul berita, teras berita, peristiwa

utama, konsekuensi, konteks, historis, harapan,

evaluasi, serta reaksi verbal sebagai bentuk

penjabaran tema atau topik berita. Sehingga
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apabila telah diketahui makna dan kecenderungan

surat kabar harian Kompas daring terhadap

Jokowi JK pada analisis tematik, maka secara

otomatis makna yang akan ditekankan pada setiap

susunan dan urutan teks adalah untuk membentuk

persamaan arti Jokowi memang layak

memenangkan Pilpres dan menjadi Presiden RI.

Persamaan pokok pada kelompok berita I adalah

bahwa masing-masing topik berita merujuk pada

fakta bahwa Jokowi mendapat kredit lebih dari

pada Prabowo berdasarkan penilaian para ahli

dibidangnya. Fakta tersebut ditunjukkan oleh kata

“dijagokan” dan “potensial”. Kata “dijagokan”

merupakan sebuah kata benda yang berarti (1)

calon utama, (2) orang terkemuka (3) yang

diharapkan jadi pemenang. Sedangkan

“potensial” merupakan sebuah adjektif yang

memiliki arti mempunyai potensi (kekuatan,

kemampuan, kesanggupan). Sehingga dapat

disimpulkan makna yang muncul pada kelompok

berita ini adalah Jokowi memiliki kekuatan,

kemampuan, kesanggupan serta berdaya

kemampuan untuk menang dalam Pilpres 2014.

Demikian pula pada kelompok berita kedua,

ketiga dan keempat sebagaimana telah dipaparkan

sebelumnya mengarahkan pada fakta bahwa

sosok Jokowi JK lebih baik dari pada prabowo

Hatta dan tendensi menggiring opini public

bahwa Jokowi JK memang layak menjadi

presiden tetap di temukan dalam semua berita

tersebut.

Berdasarkan analisis tematik di atas, dapat

disimpulkan bahwa surat kabar harian Kompas

daring sangat condong atau memiliki

keberpihakan terhadap pasangan Capres Jokowi

JK. Pemilihan judul khususnya pemilihan kata

pada judul berita memberikan kesan bahwa

Jokowi JK memang layak memenangkan Pilpres

2014 dengan berbagai alasan yang telah

disebutkan sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan struktur makro (tematik),

struktur mikro (semantik, sintaksis, stilistik, dan

retoris) dan super struktur (skematik) pada teks

berita surat kabar harian Kompas daring adalah

untuk menggiring opini publik bahwa Jokowi JK

layak memenangkan Pilpres 2014 serta layak

menjadi Presiden RI. Pada tataran Kognisi Sosial

tingkat pengetahuan wartawan terhadap sosok

Capres merupakan elemen utama dalam

reproduksi berita yang dalam hal ini penggunaan

kata atau istilah terkait Jokowi JK dipilih

sedemikian rupa untuk menggiring opini publik

bahwa Jokowi JK layak memenangkan Pilpres

2014 serta layak menjadi Presiden RI. Pada

tataran Konteks Sosial, faktor sosio kultural

(budaya politik pencitraan dan budaya
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primordialisme) serta faktor kekuasaan

memegang peranan penting dalam produksi

berita. Sebagaimana diketahui surat kabar harian

Kompas daring merupakan surat kabar nasional

yang berbasis di pulau Jawa dengan ideologi

nasionalisme yang searah dengan ideologi PDI-P

sebagai partai pengusung Jokowi JK.

Peneliti menyadari bahwa untuk

melakukan analisis secara lebih komprehensif

maka jumlah teks yang dianalisis perlu

ditingkatkan lagi.Tujuannya agar simpulan

penelitian lebih reliabel dan valid.Selain itu, jika

dimungkinkan juga dilakukan metode

pengumpulan data melalui wawancara terhadap

wartawan yang memproduksi teks berita dengan

tujuanuntuk mengetahui kesadaran wartawan

dalam memproduksi teks berita.
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