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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk ekspresi bahasa yang 

menunjukkan Legitimasi dan Delegitimasi dalam berita politik pada surat kabar 

Lombok Post, dan Legitimasi dan Delegitimasi yang dibangun melalui struktur 

wacana. Sumber data penelitian ini yaitu pemberitaan mengenai berita politik dari 

surat kabar Lombok Post edisi satu Agustus sampai dengan edisi 31 Agustus dengan 

kajian analisis wacana. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, 

dokumentasi dan metode simak dengan tiga teknik lanjutan, yaitu teknik mengamati, 

mentranskrip dan teknik catat. Data dianalisis dengan membaca dan mengidentifikasi 

data yang ditemukan, dengan demikian dapat dibedakan berita yang terdapat wacana  

Legitimasi dan Delegitimasi untuk dijadikan temuan penelitian terhadap masalah 

yang di teliti. Metode penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah metode 

informal. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian menunjukkan bentuk legitimasi 

dan delegitimasi pada dua satuan lingua yaitu frasa dan klausa yang sering muncul 

dalam sebuah pernyataan dari narasumber pada surat kabar Lombok Post dan 

beberapa diantaranya muncul pada isi dalam berita surat kabar Lombok Post. 

Selanjutnya, legitimasi dan delegitimasi dibangun melalui struktur wacana menurut 

Van Dijk yang menggunakan pendekatan struktur makro, superstruktur, dan struktur 

mikro. berdasarkan struktur makro wacana yang bersifat legitimasi dan delegitimasi 

muncul dalam tema dan topik pada pemberitaan, yang berupa pernyataan yang 

membenarkan dan menyalahkan  satu pihak tertentu. Kemudian pada superstruktur 

wacana yang berisifat legitimasi dan delegitimasi selalu muncul dalam bentuk 

pernyataan yang menggunakan istilah hukum, atau berbau legal formal yang ahirnya 

menyebabkan pihak tertentu diuntungkan dan mendapat pembenaran atau legitimasi 

dan pihak lain  sebagai pihak yang disalahkan dan tidak benar (delegitimasi). 

Selanjutnya pada struktur mikro, wacana yang bersifat legitimasi dan delegitimasi 

selalu muncul dalam pemaknaan dan dalam struktur kalimat yang memberikan kesan 

pembenaran dan menyalahkan satu pihak tertentu.  

 

 

Kata kunci: wacana, legitimasi dan delegitimasi, analisis wacana kritis. 

 

 

mailto:Buniyamin21@gmail.com


 

LEGITIMACY AND EXPRESSION THROUGH delegitimation LANGUAGE: 

Discourse Analysis POLITICS IN THE NEWS POST NEWSPAPER Lombok. 

Septiyan Algifari, I Nyoman Sudika, Mochammad Asr. 

 

LITERARY LANGUAGE EDUCATION INDONESIA AND REGIONAL 

UNIVERSITY FKIP MATARAM 

Algifari531@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

This study was conducted to describe the form of language expression that indicates 

legitimacy and delegitimizing the political news on Lombok Post newspaper, and the 

legitimacy and delegitimizing built through discourse structure. The data source of 

this research that news about the political news of Lombok Post newspaper edition of 

August until the August 31 edition of the study of discourse analysis. The data 

collection is done by observation, documentation and methods refer to the three 
advanced technique, which is a technique to observe, transcribe and record technique. 

Data were analyzed by reading and identifying data found, thus distinguishable news 

contained discourses and delegitimation legitimacy to serve as the research findings 

to the problems examined. Method of presenting the results of data analysis in this 

study are informal. Based on the results of the discussion of research showing the 

form of legitimacy and delegitimizing the two units, namely lingua phrases and 

clauses that often arise in a statement from the speakers at Lombok Post newspaper 

and some of them appear on the content in the news Lombok Post newspaper. 

Furthermore, the legitimacy and delegitimizing constructed through discourse 

structures according to Van Dijk who uses the macro-structure approach, 

superstructure, and microstructure. based on the macro-structure of discourse that is 

both legitimacy and delegitimizing appear in the themes and topics in the news, in the 

form of a statement justifying and blaming one particular party. Then the 

superstructure discourse berisifat legitimacy and delegitimizing always appears in the 

form of statements that use the term law, or formal legal smelling ahirnya cause 

certain parties benefit and justification or legitimacy, and the other party as the party 

to blame and not true (delegitimation). Furthermore, on the microstructure, the 

discourse that is both legitimacy and delegitimizing always appear in meaning and in 

the structure of the sentence that gives the impression of justification and blame one 

particular party. 
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A. PENDAHULUAN 

 Salah satu praktik pemakaian bahasa dalam surat kabar adalah legitimasi dan 

delegitimasi. Delegitimasi merupakan pernyataan yang menganggap orang lain tidak 

benar, Hanya mereka saja yang benar.  

Biasanya wacana yang deligitimasi dilakukan oleh ahli tertentu atau 

intelektual yang memang ada sangkut pautnya dengan wacana yang diberitakan dan 

hanya mereka yang boleh bicara. Sedangkan Legitimasi adalah pernyataan seseorang 

atau kelompok yang merasa absah, merasa benar, dan mempunyai pembenaran 

terhadap wacana yang disampaikan. Wacana yang dianggap legitimate adalah 

penyataan yang menggunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh banyak orang. 

Hanya orang-orang yang berpendidikan, kelas ekonomi, dan kelas sosial tertentu 

yang bisa memahami pemberitaan yang ada di dalamnya, seperti penggunaan istilah-

istilah dan bahasa ilmiah. Dengan demikian, di kalangan orang-orang yang tidak 

berpendidikan sulit atau bahkan tidak mengerti apa yang dimaksud dalam 

pemberitaan. 

 Berikut ini adalah contoh legitimasi dan delegitimasi dalam surat kabar 

Lombok   Post. 

Badan pengawasan pemilu (Bawanslu) NTB mengkritik langkah KPU kota 

mataram yang membuat jadwal pendaftaran ulang pasangan Salman-Jana 

Hamdiana atau paket SAHAJA. Mestinya, KPU kota mataram menerima 

pendaftaran pasangan tersebut tanpa harus melalui proses pendaftaran ulang dan 

mengikuti proses awal yang telah dilaksanakan awal Agustus lalu sesuai isi 

rekomendasi dari pawanslu dalam siding sengketa  

 

(Lombok   Post , Sabtu, 29 Agustus 2015, halaman 12) 

 Dalam penggalan berita di atas, tampak bahwa terdapat legitimasi dan 

deligitimasi karena terdapat hubungan sebab akibat, dan adanya kekohesian antara 



wacana yang satu dengan wacana yang lain. Dalam data di atas, muatan legitimasi 

muncul melalui kata mestinya yang menunjukkan bahwa pihak bawanslu mengatur 

KPU Kota Mataram untuk menerima pendaftaran pasangan tersebut tanpa harus 

melalui proses pendaftaran ulang. Dengan demikian, kesan yang timbul bahwa apa 

yang disampaikan oleh Bawanslu memang benar; mempunyai dasar pembenaran. 

Selanjutnya, delegitimasi muncul melalui kata mengkritik  yang menunjukkan sikap 

menyalahi tindakan dari KPU Kota Mataram tidak benar, tidak absah (deligitimasi) 

yang disampaikan Bawanslu karena KPU membuka jadwal pendaftaran ulang bagi 

paslon (pasangan calon) yang sudah dilakukan pada awal agustus. Sebagai akibatnya 

adalah tindakan yang dilakukan KPU memang salah; tidak abash dengan bentuk 

berita yang delegitimasi. 

 Berdasarkan paparan di atas, fenomena tersebut memiliki wadah legitimasi 

dan delegitimasi dalam surat kabar Lombok   Post, layak untuk digali karena dalam 

surat kabar bukan hanya sekedar digunakan untuk menyampaikan maksud berita, 

melainkan sebagai sarana penyebaran ideologi dan membentuk kesadaran baru 

kepada khalayak. Untuk itu, judul yang dipilih adalah “legitimasi dan delegitimasi 

melalui ekspresi bahasa: analisis wacana pada berita-berita politik dalam surat kabar 

Lombok   Post .  

 

B. LANDASAN TEORI 

 Menurut Eriyanto (2001:3), Analisis Wacana dalam studi linguistik 

merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal (yang lebih memperhatikan pada unit 

kata, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut). 

Analisis wacana adalah kebalikan dari linguistik formal, karena memusatkan 

perhatian pada level di atas kalimat, seperti hubungan gramatikal yang terbentuk pada 

level yang lebih besar dari kalimat. Analisis wacana dalam lapangan psikologi sosial 



diartikan sebagai pembicaraan. Wacana yang dimaksud di sini agak mirip dengan 

struktur dan bentuk wawancara dan praktik dari pemakainya.  

Menurut Darma (2009:49) analisis wacana kritis (AWK) adalah sebuah upaya atau 

proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang 

mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang kecendrungan 

mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Hal ini berarti 

bahwa dalam sebuah konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena 

itu, analisis yang terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari 

berbagai faktor.  Selain itu, harus disadari pula bahwa di balik wacana itu terdapat 

makna dan citra yang diinginkan serta kepentingan yang sedang diperjuangkan. 

Wacana adalah proses pengembangan dari komunikasi yang menggunakan simbol-

simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam system 

kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, 

seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain, eksistensinya ditentukan oleh 

orang-orang yang menggunakannya, dengan situasi masyarakat luas yang 

melatarbelakangi keberadaannya, dan lain-lain.kesemuannya itu dapat berupa nilai-

nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain. 

Jadi, analisis wacana yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagai upaya 

pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek (penulis) yang mengemukakan suatu 

pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang 

penulis dengan mengikuti struktur makna dari sang penulis sehingga bentuk distribusi 

dan produksi ideologi, yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Jadi, wacana 



dapat dilihat dari bentuk hubungan kekuasaan terutama dalam pembentukan subjek 

dan berbagai tindakan representasi. 

Menurut Wolfrum (2008:2-3) istilah  legitimasi  digunakan  secara  berbeda-

beda, meskipun  sebagian  besar  istilah  tersebut  merujuk  pada pembenaran  

otoritas.  Gagasan  atas  pembenaran  otoritas  ini dipahami  sebagai  suatu  

pemahaman  yang  setara  dengan  suatu kekuatan  yang mengambil  keputusan yang 

mengikat serta untuk  melaksanakan  aturan  yang  mengikat  tersebut.  Keputusan-

keputusan tersebut dapat bersifat umum atau spesifik. 

Delegitimasi berhubungan dengan bagaimana seseorang atau suatu kelompok 

dianggap tidak absah. Praktik delegitimasi itu menekankan bahwa  hanya kelompok 

sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak,dan 

tidak absah. Dengan cara apa? Umumnya dilakukan dengan otoritas dari seseorang, 

apakah itu intelektual, ahli tertentu, atau pejabat. Otoritas itu menekankan bahwa 

hanya mereka yang layak bicara, merasa absah, dan punya otoritas intelektual 

tertentu, Farrel ( dalam Eriyanto, 2001: 127-128).   

Pada awalnya surat kabar sering kali diidentikkan dengan pers, namun karena 

pengertian pers sudah luas, dimana media elektronik sekarang ini sudah dikategorikan 

dengan media juga.  Untuk itu pengertian pers dalam arti sempit, pers hanya meliputi 

media cetak saja, salah satunya adalah surat kabar. 

Menurut Onong Uchjana Effendy, “Surat kabar adalah lembaran tercetak yang 

memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, 

bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di 

seluruh dunia untuk diketahui pembaca (Effendy,1993:241). 



 

C. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah deskriprif kualitatif naratif.Menurut Bogdan dan 

Tylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexi Moleong menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif naratif, dikarenakan 

ada beberapa pertimbangan di antaranya adalah penelitian ini bersifat 

menggambarkan, menguraikan suatu hal dengan apa adanya, maksudnya adalah data 

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata atau penalaran, gambar, dan bukan angka-

angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan kualitatif; penyajian data dilakukan 

secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan responden; lebih peka dan lebih 

dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan.Suatu rencana prosedur kualitatif harus 

menghasilkan bagian tentang naratif yang muncul dari analisa data. 

D. PEMBAHASAN 

1. Bentuk- bentuk Legitimasi dan Delegitimasi 

Melalui penelitian ini ditemukan 50 data legitimasi dan delegitimasi pada surat 

kabar Lombok   Post  yang dibagi menjadi bagian legitimasi dan delegitimasi dalam 

bentuk frasa, legitimasi dan delegitimasi dalam bentuk klausa sehingga ditemukan 9 

data legitimasi dalam bentuk frasa, 23 data legitimasi dalam bentuk klausa, lima data 

delegitimasi dalam bentuk frasa, 13 data delegitimasi dalam bentuk klausa. Dalam 

data ini akan di jelaskan beberapa hal yaitu: (1) bentuk legitimasi dan delegitimasi 

pada surat kabar Lombok Post, (2) bagaimana legitimasi dan delegitimasi dibangun 

melalui struktur wacana, (3) fungsi bahasalegitimasi dan delegitimasi pada surat 

kabar Lombok   Post.   



 

A. Legitimasi dalam Bentuk Frasa 

Di bawah ini merupakan data yang berupa legitimasi dalam bentuk frasa, ditemukan 

sembilan data yang terdapat pada berita seputar pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB) 

2015 dalam surat kabar Lombok   Post  yang akan dianalisis berikut ini. 

 ... dukungan parpol terhadap pasangan Aman sudah sah,  kata Ketua KPU Kota 

Mataram H Ainul Asikin dalam pertemuan itu ...  

 

(Edisi 1 Agustus 2015 Lombok   Post  ) 

 

Data di  atas merupakan legitimasi dalam bentuk frasa yaitu sudah sah. Dikatakan 

frasa karena merupakan gabungan dua buah kata yang merupakan nonpredikat  

tersebut di bentuk dengan kata keterangan (adverbia) dan kata sifat. Dalam KBBI  

sudah  memiliki arti telah terjadi atau menyatakan perbuatan yang telah terjadi 

sementara itu kata  sah  yang berarti sudah dilakukan menurut hukum, undang-

undang, peraturtan yang berlaku. Frasa dari data  sudah sah  memiliki makna aturan 

hukum yang sudah disepakati atau terjadi. 

 

B. Legitimasi dalam Bentuk Klausa 

Dalam novel novel 5 Cm, terdapat 12 latar yang ditampilkan yaitu Rumah      

Arial, Secret Garden, Sekolah, Bogor, Kampus Ian, stasiun senen, Stasiun 

Lampuyangan yang terletak di Jogjakarta, Stasiun kereta Madium, Stasiun Malang, 

Ranu Pane, Ranu Kumbolo, dan Puncak Mahameru. Latar yang terdapat dalam novel 

secara jelas ditulis dalam novelnya, sedangkan dalam film latarnya dapat dilihat 

berdasarkan gambar-gambar yang ditampilkan. 

Sedangkan dalam film 5 Cm terdapat 9 latar yang ditampilkan yaitu warung 

roti bakar, Rumah Arial, Secret Garden, kampus Ian, Stasiun Senen, Stasiun Malang, 



Ranu Pane, Ranu Kumbolo dan Puncak Mahameru. Perubahan latar yang terjadi pada 

novel ke dalam film, tidak mungkin bisa ditampilkan seluruhnya karena keterbatsan 

waktu dan durasi.Namun, hal tersebut tidak banyak merubah alur cerita yang ingin 

ditampilkan sutradara dalam film. 

Latar yang digunakan dalam novel 5 Cm tidak semua bisa diwujudkan 

seutuhnya oleh sutradara ketika difilmkan.Karena adanya keterbatasan waktu dan 

durasi, sehingga hal tersebut tidak bisa diwujudkan.Namun, hal tersebut tidak 

mengurangi minat dan antusias para pemain film, maupun peminat film untuk terus 

menyelesaikan film tersebut sehingga dapat diminati oleh banyak orang. 

Perubahan variasi latar bertujuan agar cerita dalam film tidak benar-benar 

persis atau sama dengan novelnya. Prolog diawal dapat berubah posisi menjadi di 

tengah atau di akhir cerita dalam film.Hal ini dilakukan agar cerita dalam film 

menemukan klimaks cerita. 

Dalam novel 5 Cm karya Donny Dhirgantoro terdapat lima tokoh utama yang 

kemunculannya sering dan selalu bersama-sama. Kelima tokoh tersebut adalah Arial, 

Genta, Ian, Riani, dan Zafran.Terdapat juga tokoh tambahan yang utama yaitu Arinda 

saudara kembar Arial yang kemunculannya lebih banyak dari tokoh tambahan 

lainnya. Sedangkan, untuk tokoh tambahan terdapat 9 tokoh yaitu mama Arial, Indy, 

Citra, Pak Sukonto Legowo, Mas Dono, Pak Nono, Mas Gembul, Mbok penjual nasi, 

dan Deniek.  

Sedangkan dalam film 5 Cm karya Rizal Mantovani tidak terdapat perubahan 

pada tokoh utama maupun tokoh tambahan yang utama. Namun, terdapat beberapa 

perubahan baik pengurangan maupun penambahan tokoh.Pada film terdapat 4 

karakter tokoh tambahan yang tidak ada dalam novel 5 Cm seperti munculnya Papa 

Arial, Mama Zafran dan Orangt tua Ian.Dalam novel, tokoh tersebut memang pernah 

disebutkan keberadaanya, namun tidak memiliki peran penting dan tidak terdapat 

dialog. Kemudian dalam film, terdapat juga tiga tokoh yang ada dalam novel, namun 

tidak dimunculkan dalam film, yaitu tokoh Mas Gembul, Mbok penjual nasi, Deniek, 

dan tokoh Pak Nono yang dalam film namanya mengalami perubahan menjadi Rudi.  



Sedangkan pada tokoh dan penokohan mengalami sedikit perubahan. 

Pertama,Genta. Dalam novel, Genta digambarkan sosok pemuda yang berbadan agak 

besar, memakai kacamata dan seorang perokok.Sedangkan dalam film, sosok Genta 

digambarkan sebaliknya. Tokoh kedua yaitu Arial, dalam novel Ia digambarkan 

sosok pemuda atletis berbadan kekar dan berkulit hitam. Sedangkan dalam film, Ia 

digambarkan sosok pemuda tampan yang berkulit putih dan tetap atletis. Tokoh 

ketiga yaitu Zafran, tidak ada banyak perubahan terhadap tokoh Zafran. Perubahan 

yang terjadi hanya pada model rambut yang Ia miliki. Dalam novel, Zafran 

digambarkan pemuda yang memiliki rambut gondrong atau panjang. Sedangkan pada 

film Ia digambarkan sebaliknya. 

Tokoh keempat yang mengalami sedikit perubahan adalah pada tokoh Riani 

yang dalam novel digambarkan sebagai seorang gadis berkacamata yang 

berpenampilan sederhana namun tetap cantik, memiliki rambut panjang yang selalu 

diikat.Sedangkan dalam film digambarkan sebaliknya, sosok Riani digambarkan 

sebagai gadis cantik yang berpenampilan feminim tidak menggunakan kacamata dan 

memiliki rambut panjang yang selalu digerai indah. Dari segi karakter, tidak ada 

perubahan besar yang terjadi.Semua karakter dalam novel, berhasil digambarkan 

dengan baik dalam film. 

Perubahan yang terjadi pada beberapa tokoh di atas, tidak merubah karakter 

yang ada dalam novel 5 Cm. Hal tersebut dilakukan sutradara selaku pembuat film 5 

Cm, hanya untuk kepentingan penikmat cerita yang tak lain adalah para penonton. 

Perubahan beberapa variasi membuktikan kreatifitas yang dimiliki seorang sutradara 

dalam menggambarkan tokoh-tokoh yang sulit untuk dihadirkan.Di bawah ini 

merupakan data yang berupa legitimasi dalam bentuk klausa, ditemukan 23 data yang 

terdapat pada berita seputar pilkada Nusa Tenggara Barat (NTB) 2015 dalam surat 

kabar Lombok   Post  yang akan dijelaskan berikut ini. 

 

... apapun keputusan KPU Kota Mataram. KPU NTB sendiri sudah konsultasi 

ke KPU pusat. Keputusan KPU Kota Mataram akan dibackup oleh provonsi 

dan pusat  ...  



 

(Edisi  1 Agustus 2015 Lombok   Post  ) 

 

 Data di  atas merupakan bentuk legitimasi klausa  KPU NTB sendiri 

sudah konsultasi dengan KPU pusat, dianggap klausa karena memiliki pola kalimat  

subjek, predikat, objek, dan keterangan  KPU NTB sendiri  sebagai subjek, sudah 

konsultasi sebagai predikat,  ke KPU pusat  sebagai keterangan. makna dari klausa  

KPU NTB sendiri sudah konsultasi ke KPU pusa  adalah KPU Provinsi sudah 

meminta saran, nasehat, dan pertimbangan dari atasanya yaitu KPU pusat. 

2. Legitimasi dan Delegitimasi Dibangun Melalui Struktur Wacana 

Pada bagian ini, akan dibahas data yang mengandung wacana legitimasi dan 

delegitimasi dengan menggunakan struktur wacana yang dikemukakan oleh Van 

Dijk. Data yang ditemukan akan dibahas menggunakan tiga struktur yang 

dikemukakan Van Dijk yaitu struktur makro, super struktur, dan struktur mikro 

seperti dibawah ini. 

 

 

     Legitimasi Melalui Struktur Makro Dalam Struktur Makro yang merupakan 

makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik/tema yang diangkat oleh 

suatu teks termasuk teks berita politik Surat Kabar Harian Lombok   Post  Van Dijk 

mengetengahkan hal yang diamati yakni Tematik (Eriyanto, 2001:227). Di bawah ini 

akan dipaparkan peembahasan dari data yang bersifat legitimasi dalam berita seputar 

pilkada Lombok   Post  yang dilihat dari tema sebuah berita. 



Legitimasi Melalui Superstruktur Ada dua jenis data wacana yang bersifat 

legitimasi yaitu legitimasi dalam bentuk frasa dan legitimasi dalam bentuk klausa. 

Kedua data tersebut akan dianalisis menggunakan superstruktur  yang dikemukakan 

Van Dijk. 

Legitimasi melalui Struktur Mikro Ada dua jenis data wacana yang bersifat 

legitimasi yaitu legitimasi dalam bentuk frasa dan legitimasi dalam bentuk klausa. 

Kedua data tersebut akan dianalisis menggunakan struktur mikro yang dikemukakan 

Van Dijk. 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis pada bagian pembahasan tentang legitimasi dan delegitimasi  

pada berita politik dalam surat kabar Lombok   Post , dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

1. Terdapat dua  satuan lingual pada bentuk legitimasi dan delegitimasi, yaitu 

bentuk legitimasi dan delegitimasi berdasarkan frasa nominal, verbal, dan 

frasa koordinatif. Ketiga jenis frasa tersebut sering muncul dalam sebuah 

pernyataan dari narasumber pada surat kabar Lombok   Post  dan beberapa 

diantaranya muncul pada isi dalam berita surat kabar Lombok   Post . Begitu 

juga dengan legitimasi dan delegitimasi berdasarkan klausa, terdapat dua jenis 

klausa dalam data yang ditemukan yaitu klausa verbal dan klausa nominal 

yang sering muncul pada pernyataan dari narasumber dalam berita surat kabar 

Lombok   Post  dan juga beberapa data legitimasi dan delegitimasidalam 

bentuk klausa muncul pada isi dalam berita pada surat kabar Lombok   Post . 



2. Delegitimasi dan delegitimasi dibangun melalui struktur wacana pada berita 

politik dalam surat kabar Lombok   Post  meliputi tiga struktur yaitu, struktur 

makro, sperstruktur, dan struktur mikro. berdasarkan struktur makro wacana 

yang bersifat legitimasi dan delegitimasi muncul dalam tema pada 

pemberitaan, data-data yang ditemukan selalu berupa pernyataan yang 

membenarkan dan menyalahkan  satu pihak tertentu. Kemudian pada super 

struktur wacana yang berisifat legitimasi dan delegitimasi selalu muncul 

dalam bentuk pernyataan ysang menggunakan istilah hukum, atau berbau 

legal formal yang ahirnya menyebabkan pihak tertentu diuntungkan dan 

mendapat pembenaran (legitimasi) dan pihak lain  sebagai pihak yang 

disalahkan dan tidak benar (delegitimasi). Selanjutnya pada struktur mikro 

wacana yang bersifat legitimasi dan delegitimasi selalu muncul dalam 

pemaknaan yang memberikan kesan pembenaran dan menyalahkan satu pihak 

tertentu dan dalam struktur kalimat juga selalu mengakibatkan pihak tertentu 

mendapat pembenaran atau sebagai pihak yang disalahkan dalam setiap 

wacana pada pemberitaan.  

3. Setelah melakukan penelitian, berdasarkan dari kesimpulan dapat diberikan 

saran seperti penelitian ini dapat membantu memahami tentang bentuk 

legitimasi dan delegitimasi melalui ekspresi bahasa: analisis wacana pada 

berita politik dalam surat kabar Lombok   Post  dan legitimasi, delegitimasi 

yang dibangun melalui struktur wacana, agar pembaca dapat secara kritis 



memilih wacana berita dengan baik dan bijaksana berdasarkan kenyataan 

yang ada. 

 Bagi peneliti lain, diharapkan untuk menindak lanjuti penelitian menegenai 

legitimasi dan delegitimasi melalui ekspresi bahasa: analisis wacana pada berita 

politik dalam surat kabar Lombok   Post ,tetapi dengan ruang lingkup yang lebih 

sempit sehingga kedalaman analisis mendasar dapat diketahui. Selain itu, penelitian 

ini hanya terbatas pada analisis struktur wacana saja, sedangkan teori dari teun a. Van 

dijk tidak hanya analisis struktur wacana saja tetapi masih banyak lagi, sehingga 

diharapkan adanya penelitian mengenai legitimasi dan delegitimasi melalui ekspresi 

bahasa secara mendalam yang dapat menjamin keilmiahan penelitian dan untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai legitimasi dan delegitimasi melalui ekspresi 

bahasa. 
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