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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perkembangan zaman, sesuai arus globalisasi saat ini, memudahkan 

khalayak memperoleh informasi melalui kecanggihan teknologi khususnya 

media massa, dapat dengan mudah dan cepat mengkomunikasikan informasi 

kepada khalayak, baik informasi seputar politik, hukum, ekonomi, maupun 

olahraga. Peranan media komunikasi baru yaitu internet sebagai media online, 

dapat mempermudah khalayak dalam menjangkau dunia. Media online 

didefinikasikan sebagai jaringan luas komputer yang dapat menghubungkan 

antar satu dengan yang lain di berbagaai penjuru serta,  memperpendek jarak 

antar negara.  

Hal ini membuat media massa menjadi sarana untuk memahami realitas. 

Salah satu media massa yang sangat dekat dengan informasi yaitu Pers. Pers 

yang termasuk cerminan realitas karna merupakan media massa yang 

menekankan fungsi sebagai media pemberitaan. Isi Pers yang utama yaitu berita. 

Berita merupakan salah satu informasi penting yang disajikan media, tidak  bagi 

khalayak saja melainkan bagi media itu sendiri. Media mengekspresikan pikiran 

dengan bahasa. Terdapat dua bahasa dalam mengekspresikan pikiran,  yang 

pertama menggunakan bahasa lisan dan yang kedua menggunakan bahasa 

tulisan. Pengungkapan bahasa saat menuangkan pikiran dalam tulisan, sering 

kali mengacu pada sudut pandang  tertentu, sehingga pandangan yang lahir pun 
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akan berbeda. Begitu pula dengan berita, setiap media memiliki perbedaan 

dalam menghasilkan beritanya, dan itu tergantung dari ideologi dan kekuasaan 

yang dimiliki media tersebut. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk menggambarkan realitas, tetapi juga menentukan hasil atau 

makna realitas tersebut. Seperti halnya pada media online detikSport yang 

merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia, menampilkan 

informasi terlengkap seputar dunia olahraga termasuk sepakbola. 

Pemberitaan sepakbola dan politik memiliki kesamaan dalam membangun 

kontroversi untuk memperebutkan tahta. Bedanya pemberitaan  politik memiliki 

kebebasan dalam mencapai tujuan, sedangkan dalam pemberitaan sepakbola 

tidak mengacu pada seberapa besar massa dan seberapa banyak suara yang 

mendukung, melainkan pemberitaan sepakbola lebih terfokus pada seberapa 

banyak gol yang bisa dicetak ke gawang lawan. Hal ini tentu sangat erat 

kaitannya dengan unsur keberpihakan dalam pemberitaan pertandingan 

sepakbola,  yang dilakukan oleh media massa untuk menyampaikan informasi 

kepada khalayak, seperti yang terdapat dalam media online detikSport  pada 

pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012,  yang merupakan kejuaraan 

sepakbola antar tim nasional negara  Eropa ke-14 yang diselenggarakan oleh  

UEFA (Union of European Football Associations). Dengan Putaran final yang di 

adakan  di Polandia dan Ukraina pada tahun 2012. 

Putaran final Euro 2012 ini diikuti 16 (enam belas) negara, Babak 

Kualifikasi diikuti oleh 51 negara, telah diselenggarakan antara Agustus 2010 

dan November 2011 yang memilih 14 (empat belas) negara untuk bergabung 
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dengan kedua negara tuan rumah putaran final. Dalam pelaksanaan putaran final            

Euro 2012  ini terdapat 31 pertandingan yang melibatkan 16 negara dalam empat  

group yaitu group A yang terdiri dari negra Polandia, Yunani, Rusia, dan 

Republik Ceko, selanjutnya group B terdiri dari negara Belenda, Denmark,  

Jerman dan Portugal, menyusul Group C terdiri dari negara Spanyol, Italia, 

Irlandia, Kroasia dan group D yang terdiri dari negara Ukrania, Swedia, Prancis,  

dan Inggris, yang pada akhirnya terdapat dua negara melaju ke partai final yaitu 

Spanyol dan Italia. Hal ini menjadi yang terakhir pada putaran  Euro, karena 

pada putaran final Euro 2016 dan seterusnya, akan diikuti oleh 24                   

(dua puluh empat) negara.  

Oleh karena itu fokus penelitian ini dikhususkan pada media online           

detikSport  dalam pemberitaan terkait pertandingan sepakbola  Euro 2012. 

Melalui pendekatan analisis wacana keritis (AWK) dengan menggunakan teori             

Teun Van dijk yang mengacu pada struktur  wacana yang dapat dianalisis 

melalui dimensi teks, yang meneliti tentang struktur teks dan strategi wacana 

yang dipakai media online detikSport untuk menegaskan suatu tema tertentu. 

Analisis disini menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan perhatian 

pada teks kearah analisis yang komprehensif dan bagaimana teks berita tersebut 

diproduksi, baik dalam penulisan maupun idiologi penulis yang akan diungkap 

dengan menggunakan struktur teks, yang terdiri atas struktur makro,  dengan 

mengamati makna global dari suatu teks yang dapat terlihat dari topik maupun 

tema yang diangkat oleh suatu teks dalam wacana berita. Selanjutnya 

superstruktur yang merupakan bagian dari kerangka suatu teks, seperti bagian 
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pendahuluan, isi penutup, kesimpulan dan yang terahir yaitu struktur mikro 

pada struktur ini makna lokal dari suatu teks dalam berita dapat diamati dari 

pilihan kata kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan oleh media massa atas 

pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak, namun pada penelitian ini, 

lebih fokus pada struktur mikro  untuk dapat mengungkap idiologi penulis 

dalam teks.   

Berdasarkan konsep tersebut, melatar belakangi penelitian ini,untuk 

mengamati teks media online detikSport,  khususnya pada berita sepakbola      

Euro 2012, terkait dengan idiologi penulis dalam menyampaikan berita yang 

mengarah pada unsur keberpihakan suatu media massa terhadap realita 

pemberitaan yang disampaikan kepada khalayak. Sehingga melalui penelitian 

ini dapat terlihat unsur kebahasaan secara eksplisit maupun implisit yang 

disampaikan penulis dalam  suatu teks terkait berita sepakbola Euro 2012 yang 

terdapat  pada media  online detikSport. 
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1.2 BATASAN  MASALAH 

Agar penelitian ini tidak melebar dan meluas,  peneliti  membatasi masalah 

dalam media online detikSport khususnya dalam wacana berita sepakbola        

Euro 2012 karena, kejuaraan sepakbola antar tim nasional negara Eropa ini 

diselenggarakan empat tahun sekali, selama satu bulan. Pemilihan sampel berita 

dilakukan secara purposif  untuk dapat dianalisis. Adapun pendekatan analisis 

wacana keritis yang akan digunakan adalah model analis Teun Van djik yang 

menekankan kajian pada struktur teks dalam wacana terkait  struktur mikro. 

1.3 RUMUSAN MASALAH  

Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan dalam media online 

detikSport terkait berita sepakbola Euro 2012 dalam pengungkapan politik 

(Keberpihakan atau ketidak berpihakan). Adapun beberapa pertanyaan ilmiah 

yang terkait dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012 

direpresentasikan melalui struktur semantik media detikSport ? 

2. Bagaimanakah pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012 

 direpresentasikan melalui struktur sintaksis media detikSport  ? 

3. Bagaimanakah pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012 

direpresentasikan melalui struktur stilistikmedia detikSport ? 

4. Bagaimanakah pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012 

direpresentasikan melalui struktur retorismedia detikSport ? 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : 

1.  Mendeskripsikan representasi melalui pemberitaan pertandingan sepakbola       

Euro 2012  melalui struktur semantik media detikSport. 

2.  Mendeskripsikan repsentasi melalui pemberitaan pertandingan sepakbola 

Euro 2012 melalui struktur sintaksis media detikSport. 

3.  Mendeskripsikan repsentasi melalui pemberitaan pertandingan sepakbola 

Euro 2012 melalui struktur stilistik media detikSport. 

4.  Mendeskripsikan repsentasi melalui pemberitaan pertandingan sepakbola 

Euro 2012 melalui struktur retoris media detikSport. 

1.5 MANFAAT TEORITIS DAN PRAKTIS  

1.5.1 MANFAAT TEORITIS  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai sumber informasi pengetahuan  mengenai analisis wacana 

keritis ( AWK ).  

2. Sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu mengenai  pengungkapan 

politik yang diungkapkan media kepada khalayak.  

3. Sebagai tambahan refrensi bagi peneliti selanjutnya.  

4. Sebagai tambahan bagi lembaga atau institusi, diharapkan dapat 

menambah jumlah hasil penelitian.  
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1.5.2 MANFAAT PRAKTIS  

Beberapa tujuan umum penelitian ini antara lain sebagai berikut  : 

1. Bagi guru dan pengajar dapat dijadikan acuan dan fasilitator mata 

pelajaran bahasa Indonesia khususnya pada standar kopetensi membaca 

pada kelas XI dengan kopetensi dasar menentukan masalah, opini dan 

keberpihakan penulis tajuk rencana dan menentukan gagasan penulis tajuk 

rencana atau editorial.  

2. Bagi Peneliti lain dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumber infomasi 

sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan kajian 

penelitian ini. 

3. Bagi masyarakat umum dapat dijadikan sasaran tambahan  pengetahuan  

tentang analisis wacana keritis (AWK). 

4. Bagi lembaga atau institusi, diharapkan dapat menambah jumlah hasil 

penelitian terkait analisis wacana keritis (AWK).  

 

 



8 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian yang Relevan  

Penelitian mengenai AWK ini bukanlah yang baru dan pertama ,tetapi 

sudah ada peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan masalah tersebut 

beberapa peneliti tersebut antara lain :   

    Penelitian dengan pendekatan serupa juga dilakukan oleh Fulvia (2008) 

dengan skripsi yang berjudul “Representasi Multikulturalisme dalam Brosur 

Pariwisata Indonesia, Malaysia, dan Singapura: “ Sebuah Tinjauan Analisis 

Wacana Kritis”. Dalam skripsinya, Fulvia melihat sekaligus 

membandingkan strategi wacana yang digunakan pemerintah Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura untuk merepresentasikan multi kulturalisme dalam 

brosur-brosur pariwisata berbahasa Inggris. Ia juga mengkaji perbedaan 

konsep multi kulturalisme yang tercermin dalam teks brosur pariwisata 

ketiga negara tersebut. 

 Analisis wacana kritis  lainnya terhadap media massa pernah 

dilakukan oleh Yessika Ayurisna (2009) dalam skripsinya yang berjudul 

“Representasi Maskulinitas dari  Segi Fisik dan  Mental dalam  Majalah 

Men’s Health USA SebuahTinjauan Analisis Wacana Kritis”. Dalam 

skripsinya, Yessika berfokus pada konsep-konsep maskulinitas, baik dari 

aspek fisik maupun mental, yang direpresentasikan Men’s Health USA 

dalam wacana-wacananya. Ia juga mengkaji apakah konsep maskulinitas 
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yang tergambar dalam majalah tersebut merupakan cerminan ideologi 

maskulinitas yang dipegang oleh masyarakat Amerika pada masa kini. 

P. Ari Subagyo (2008) juga pernah melakukan analisis wacana kritis 

singkat terhadap wacana tajuk (editorial) surat kabar dalam makalahnya yang 

berjudul “Soehartodi Mata Kompas dan Koran Tempo: Hampiran Singkat 

Critical Discourse Analysis Atas Dua Wacana Tajuk (Editorial)”. Dalam 

penelitian ini, Ari Subagyo menganalisis secara kritis sekaligus  

membandingkan opini-opini pengelola atau redaksi media massa   Kompas 

dan Tempo atas kasus dan status hukum Soeharto, yang termanifestasikan 

kedalam bentuk-bentuk ekspresi kebahasaan padawacana tajuk. Disamping 

itu, ia juga membandingkan relasi kekuasaan yang dipilih kedua surat kabar 

dalam beropini. 

Penelitian yang relevan mengenai wacana media, sebelumnya pernah 

dilakukan oleh Tyas (2009) untuk memenuhi persyaratan strata satu dengan judul 

Kepaduan Bentuk dan Makna dalam Paragraf : Analisis Wacana Kolom Jati 

Diri di Jawa Pos. Dalam penelitian ini, Tyas membahas mengenai penggunaan 

piranti paragraf yang berupa kohesi untuk membentuk koherensi atau kepaduan 

makna dalam Koran Jawa Pos. Penelitian ini termasuk dalam tataran linguiustik 

formal yang hanya menelaah wacana dari segi kebenaran dan ketidak benaran 

penanda kohesi untuk membentuk kepaduan makna. Ini termasuk penelitian 

dengan paradigma positivis yang memisahkan obyek dengan realitas.  
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Penelitian Eriyanto (2000) yang relevan berjudul Kekuasaan Otoriter dari 

Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni  (Studi atas Pidato-Pidato 

Politik Soeharto) yang mengupas bagaimana pidato politik mantan Presiden 

Soeharto mampu merebut dukungan rakyat serta menyimpan fungsi sebagai 

pesan yang datang dari kekuasaan sekaligus ancaman bagi kekuatan-kekuatan 

lain yang hendak mengambil sikap berbeda dari kekuasaan. Walaupun akhirnya 

berhasil ditumbangkan melalui peoplepower oleh masyarakat dan mahasiswa 

karena apa yang diucapkam tidak sesuai dengan kenyataan.  

Penelitian mengenai wacana media dengan kajian analisis wacana kritis 

pernah dilakukan oleh Suganda, wagiwati, dan Darmayanti, yang diterbitkan 

oleh Unpad dengan judul Repsentasi Sosok Tenaga Kerja Wanita Indonesia 

dalam Wacana Berita pada Harian Umum Utusan Malaysia dan Harian 

Kompas Indonesia (2006).    Penelitian ini menggunakan model analisis Theo 

Van Leeuwen yang melihat suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan 

posisinya dalam suatu wacana di media massa dengan menggunakan bahasa 

sebagai alatnya.  

Akmaludin (2008) yang berjudul  Analisis Teks Bahasa Pers Lombok Post 

dalam Pemberitaan Kasus Korupsi APBD Tahun 2001-2003 DPRD NTB dengan 

Pendekatan Model Van Djik pun melakukan penelitian tentang analisis wacana  

media. Hasil penelitian ini menujukan kecenderungan pemberitaan            

Lombok Post yang lebih memihak pada para tersangka kasus tersebut, sehingga 

pemberitaannya dilakukan dengan implisit tidak langsung melainkan samar-

samar.  Adanya kecendrungan tersebut diindikasi karena para tersangka kasus 
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korupsi APBD tahun 2001-2003 DPRD-NTB paling banyak berasal dari partai 

Golkar.  

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rini Susanti (2010) mengenai 

wacana media ,untuk memenuhi persyaratan strata satu dengan judul “Analisis 

Wacana Pemberitaan Kasusu Prita Mulyasari Dalam Koran Okezone”. Dalam 

penelitian ini, Rini menggunakan teori Teun Vandjik yang lebih terfokus untuk 

membahs mengenai struktur mikronya yaitu yang  terdiri dari struktur semantik, 

sintaksis, stilis dan retoris tertentu untuk membentuk opini publik terhadap 

pemberitaan kasus Prita Mulyasari dalam media online Okezone.  

Pada intinya, analisis penelitian ini, masih berada dalam tataran yang sama 

yaitu menganalisis wacana (teks) secara keritis untuk menyikapi ideologi 

pembuat teks yang dapat tercermin dalam wujud kebahasaan, representasi atas 

sesuatu, dan kontruksi realitas yang akan dikaji melalui struktur makro, 

suprastruktur dan struktur mikro dalam teori Teun Van dijk, hanya saja dalam 

penelitian ini, lebih memfokuskan pada struktur mikro pada tataran semantik, 

sintaksis, stilis, dan retoris. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang 

pertama di Universitas Mataram bidang pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 

yang menggunakan media online detikSport pada pemberitaan sepakbola       

Euro 2012 untuk diteliti.  
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2.2   Kerangka  Teori 

2.2.1  Pengertian Wacana  

Sebelum kita mengetahui pengertian mengenai Analisis Wacana, perlu 

untuk dapat kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan wacana, 

wacana merupakan komonikasi pikiran dengan kata-kata, ekspresi, ide-ide, 

gagasan – gagasan konversasi, dan percakapan, wacana juga dapat dikatakan 

komunikasi secara umum, terutama sebagai objek studi atau pokok telaah 

(Arifathul, 2007 :12).   

Wacana merupakan pembahasan bahasa yang harus dalam satu tuturan, 

pada satu rangkaian kesatuan situasi atau dengan kata lain, makna suatu bahasa 

berada dalam rangkaian konteks dan situasi, demikian dikemukakan oleh 

Syamsudin 1992 (dalam Yoce Aliah :1). Wacana juga mempelajari bahasa 

dalam pemakaiannya, jadi bersifat pragmatik. Tarigan mengatakan bahwa 

wacana merupakan satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar diatas 

kaliamat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang 

berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata, 

disampaikan secara lisan dan tertulis Tarigan 1987 (dalam Yoce Aliah: 2).  

Pemahaman ini memacu kita pada wacana kohesi dan koheren. Kohesi 

merupakan keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana sehingga 

komunikatif dan mengandung satu ide. Ternyata, wacana itu ada yang tidak 

kohesif, tetapi koheren. Ditinjau dari kelengkapan unsurnya, wacana merupakan 

unit bahasa yang paling lengkap unsurnya. Wacana tidak hanya didukung oleh 

unsur nonsegmental dan suprasegmental.  



13 
 

Harimurti Karidalaksana dalam kamus linguistiknya mengemukakan 

bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap; dalam hirarkis gramatikal 

merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan 

dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan 

sebagainya.  

Dari pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wacana 

merupakan rangkaian ujar atau tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal yang 

disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan koheren, yang dibentuk 

oleh unsur-unsur segmental dalam sebuah wacana yang paling besar. Sedangkan 

unsur nonsegmental dalam sebuah wacana pada hakekatnya berhubungan 

dengan situasi, waktu, gambaran, tujuan, makna, intonasi dan tekanan, dalam 

pemakaian bahasa, serta rasa bahasa yang sering kita kenal dalam istilah 

konteks. Semuanya itu berada dalam satu rangakaian ujar maupun rangkaian 

tindak tutur.  

2.2.2 Analisis Wacana  

Analisis wacana menurut Mills (dalam Sulhan, 2006: 42) merupakan 

sebuah reaksi terhadap bentuk linguistik tradisional yang bersifat formal 

(linguistik struktural). Lebih jauh, Mills menjelaskan linguistik tradisional 

memfokuskan kajiannya pada pilihan unit-unit dan struktur-struktur kalimat 

tanpa memperhatikan analisis bahasa pada penggunaanya.  

Sedangkan analisis wacana justru lebih memperhatikan hal-hal yang 

berkaitan dengan struktur yang lebih luas dari pada teks, dengan tujuan 

mengeksplisitkan norma-norma dan aturan bahasa yang implisit yang intinya 
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bagaimana bahasa itu digunakan dalam teks.  Sedangkan menurut Stubbs 

analisis wacana, merupakan kajian meneliti dan menganalisis bahasa yang 

digunakan secara alamiah, baik lisan maupun tulisan, misalnya seperti 

pemakaian dalam komunikasi sehari-hari. 

Selanjutnya Stubbs juga memaparkan bahwa, analisis wacana 

menekankan kajian pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya 

dalam penggunaan bahasa antar penutur jadi jelas menurut Stubbs analisis 

wacana bertujuan untuk mencari keteraturan bukan kaidah  (dalam Yoce Aliah 

2009:15).  

Sedangkan menurut Kartomiharjo (1999, dalam Yoce,  2009)  

mengungkapkan bahwa analisis wacana merupakan pengembangan dari cabang 

ilmu bahasa yang menganalisis satu unit bahasa yang lebih besar dari pada 

kalimat.  Analisis wacana lazim digunakan untuk menemukan makna wacana 

yang persis sama atau paling tidak sangat ketat dengan makna yang dimaksud 

oleh pembicara dalam wacana lisan, atau oleh penulis dalam teks .  

Sehingga Analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai 

pemakaian bahasa (Eriyanto, 2001: 4).  Dalam analisis wacana, terdapat tiga 

pandangan mengenai bahasa dan paradigma analisis wacana A.S. Hikam 1995   

( Dalam Eriyanto, 2001). Tiga pandangan itu adalah sebagai berikut:  

a. Pandangan positivis 

Pandangan positivis ini, berpendapat bahwa pengalaman-pengalaman 

manusia dapat diungkapkan secara langsung, tanpa adanya distorsi atau 

pengurangan sejauh itu logis, benar menurut kaidah sintaksis dan semantik 
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serta memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu ciri 

pandangan ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas, tidak ada 

unsur subyektivitas dari suatu pernyataan, sejauh pernyataan tersebut benar 

secara sintaksis dan semantik.Aliran ini memisahkan antara sukyek dan 

obyek bahasa. 

b. Pandangan konstruktivisme 

Pandangan konstruktivisme ini, berpendapat bahwa bahasa diatur untuk 

menciptakan makna tertentu, sehingga analisis wacana adalah upaya untuk 

mengungkapkan maksud-maksud tersembunyi dari suatu pernyataan. Aliran 

ini menolak pandangan positivisme yang memisahkan subyek dan obyek 

bahasa. Pandangan ini berpendapat bahwa suatu pernyataan adalah suatu 

upaya pengungkapan jati diri sang pembicara dengan tujuan-tujuan tertentu. 

Namun, pandangan ini masih belum menganalisis faktor-faktor kekuasan 

yang inheren dalam setiap wacana. 

c. Pandangan Kritis 

Pandangan ini, berpendapat bahwa individu bukan subyek yang netral yang 

bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya karena sangat 

berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar 

kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Pandangan ini merupakan 

koreksi terhadap pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada 

proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis dan 

konstitusional. Lebih jauh, Eriyanto mengutip karakteristik analisis wacana 
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kritis menurut para ahli yaitu Teun A. Van Dijk, Fairclough, dan wodak, 

karakteristinya adalah sebagai berikut. 

1. Tindakan 

  Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan, sehingga wacana dipandang 

sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah itu untuk mempengaruhi, mendebat, 

membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya.Selain itu, wacana juga 

dipandang sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. 

2. Konteks 

  Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti 

latar, situasi, peristiwa dan kondisi.Wacana disini dipandang, diproduksi, dan 

dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu.Titik tolak dari analisis 

wacana di sini, bahasa tidak bisa dimengerti sebagai mekanisme internal 

linguistik semata, bukan suatu obyek yang diisolasi pada ruang tertutup, tetapi 

bahasa disini dipahami dalam konteks secara keseluruhan.  

Sehingga, wacana dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan lingkungan 

sosial yang mendasarinya. 

3.  Historis 

 Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana 

diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa 

menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa 

mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis 

tertentu. 
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4. Kekuasaan 

        Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dengan 

masyarakat seperti kekuasaan kulit putih terhadap kulit gelap dalam wacana 

rasisme. Kekuasaan itu, dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk 

melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Satu orang atau kelompok mengontrol 

orang atau kelompok lain lewat wacana. Kontrol yang dimaksud adalah kontrol 

secara mental dan psikis. Kelompok dominan dapat membuat kelompok lain 

seperti yang diinginknnya, karena kelompok dominan lebih mempunyai akses 

seperti pengetahuan, uang dan pendidikan dibaningkan dengan kelompok yang 

tidak dominan.  

5.   Ideologi 

  Ideologi merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana yang 

bersifat kritis. Hal ini karena teks percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari 

praktek ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu.Teori-teori klasik 

tentang ideologi diantaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh 

kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan legitimasi 

dominasi mereka. 

 

2.2.3  Analisis Wacana Keritis 

 Analisis wacana keritis merupakan sebuah upaya atau proses 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. Artinya, dalam sebuah 
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konteks harus disadari akan adanya kepentingan. Oleh karena itu, analisis yang 

terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh 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. 

 Habermas (1973, dalam Yoce, 2009) mengemukakan pendapatnya 

mengenai AWK bahwa AWK.  Bertujuan membantu menganalisis dan 

memahami masalah sosial dalam hubungannya antara ideologi dan kekuasaan. 

Tujuan AWK adalah untuk mengembangkan asumsi yang bersifat ideologis 

yang terkandung dibalik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai 

bentuk kekuasaan. 

Menurut Fairclough dan Wodak (1997, dalam Yoce, 2009)  AWK melihat 

pemakaian bahasa baik tuturan maupun tulisan yang merupakan bentuk praktik 

social. Menggunakan wacana sebagai praktek sosial menyebabkan sebuah 

hubungan dialeksis diantara pristiwa deskriptif tertentu dengan situasi, institusi 

dan struktur sosial yang membentuknya, praktik wacana bisa jadi menampilkan 

efek ideologi. Fairclough membuat suatu model yang mengintegrasikan, secara 

bersama-sama analisis wacana yang didasarkan pada linguistik, pemahaman 

sosial dan politik, dan secara umum di integrasikan pada perubahan sosial.    

Oleh karena itu model yang dikemukakan oleh Fairclough ini sering juga 

disebut dengan model perubahan sosial (sosial change). 

Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu teks, 

discourse, practice dan sosciocultural practice. Dalam model Fairclough, teks 

dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, 
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koherensi dan kohesivitas, bagaimana anatara kata atau kalimat tersebut 

digabung sehingga memebentuk pengertian, semua elemen yang dianalisis 

dipakai untuk melihat tiga masalah berikut. Pertama, ideasional yang merujuk 

pada referensi tertentu, yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya 

membawa muatan ideologi tertentu. Kedua, relasi, merujuk pada analisis 

bagaimana konstruksi hubungan diantara wartawan dengan pembicara, seperti 

apakah tekad disampaikan secara informal atau formal, terbuka atau tertutup. 

Ketiga, identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas       

penulis dan pembaca serta bagaimana personal dan identitas ini hendak 

ditampilkan. Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan 

proses produksi dan konsumsi teks. Sedangkan Dimensi Sociocultural practice 

adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks dan konteks, di 

sini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks 

dari praktik institusi dari media sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat 

atau budaya dan politik tertentu. 

Sara Mills hanya menulis tentang teori wacana tetapi titik perhatiannya 

terutama pada wacana feminisme. Sara Mills mengupas bagaimana perempuan 

ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto, ataupun dalam berita. 

Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Sara Mills sering disebut sebagai 

wacana berperspektif feminis. Titik perhatian dari wacana berperspektif feminis 

adalah menunjukkan bagaimana teks bisa menampilkan perempuan. Perempuan 

cenderung ditampilkan dalam teks sebagai pihak yang salah dan marginal 

dibandingkan dengan pihak laki-laki. Ketidakadilan dan penggambaran yang 
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buruk mengenai perempuan inilah yang menjadi sasaran utama dari tulisan 

Mills. Hal yang sama banyak terjadi dalam teks berita, yang menampilkan 

perempuan sebagai objek penceritaan. 

Fowler, Hodge, Kress, dan Trew adalah sekelompok pengajar di 

Universitas Eart Anglia (Aliran linguistic Eropa Kontinental). Kehadiran 

mereka ditandai dengan meunculnya buku Language and Central (1979). 

Pendekatan yang mereka lakukan kemudian dikenal sebagai Critical Linguistik 

yang memandang bahwa bahasa sibuat menurut seperangkat kendala, seperti 

ideology, politik, sosial, dan kultural. Implikasinnya masyarakat dapat 

dimanipulasi  dalam aturan yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki dan 

dinilai peran dan statustnya ke dalam dikotomi atasan-bawahan, superior-

inferior melalui strategi sosial yang melibatkan aspek kekuasan, aturan, 

subordinasi, solidaritas, kohesi, antagonism, kesenangan, dan sebagainya, yang 

semuanya merupakan bagian integral dari sistem kontrol masyarakat. 

Dalam membentuk model analisisnya Fowler dkk. Mendasarkan pada teori 

Halliday, yaitu mengenai struktur dari fungsi bahasa yang menjadi dasar 

struktur tata bahasa yang kemudian dikonumikasikan kepada khalayak. 

Pandangan Halliday (1978, 1985) ini, meliputi (1) bahasa sebagai semiotik 

sosial, (2) fungsi bahasa menyangkut tiga komponen fungsi semantik, yang 

ideasional, interpersonal, dan  tekstual. 

 Berbeda dengan Theo Van Leeuwen, memperkenalkan model analisis 

wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau 

seseorang dimarginalisasikan posisinya dalam suatu wacana. Kelompok 
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dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan 

pemaknaannya, sementara kelompok yang lain yang posisinya rendah 

cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan 

secara buruk. Analisis Van Leeuwen secara umum menampilkan bagaiman 

pihak-pihak dan aktor (bisa individu atau kelompok) ditampilkan dalam 

pemberitaan.Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses pengeluaran (ekslusi) 

apakah dalam suatu teks berita ada aktor atau kelompok yang dikeluarkan dari 

pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai. Proses pengeluaran ini 

secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khlayak akan sesuatu itu dan 

meligitimasi posisi penalaran tertentu, contoh berita mengenai perkosaan. 

Apakah laki-laki dan perempuan ditampilkan secara utuh ataukah ada pihak 

yang dikeluarkan dari teks. Kalau laki-laki dikeluarkan dari teks maka 

pemahaman yang muncul adalah bukan laki-laki yang salah. 

Kedua, proses memasukkan (inclusion) berhubungan dengan pertanyaan 

bagaimana masing-masing pihak atau kelompok ditampilkan lewat pemberitaan. 

Baik proses ekslusi maupun inklusi menggunakan apa yang disebut sebagai 

strategi wacana. Dengan memakai kata, kalimat, informasi, atau susunan bentuk 

kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok di 

interpretasikan dalam teks. Dari sekian banyak pemahaman mengenai teori 

analisis wacana kritis (AWK) yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh 

beberapa ahli, model Van Dijk lah yang paling banyak digunakan. Hal ini 

dikarenakan model Van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga 

bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model Van Dijk ini yang 
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menjadi dasar teori pada penelitian dalam pemecahan penulisan pada teks berita 

sepakbola detikSport sehingga dapat diketahui bagaimana ideologi penulis atas 

pemberitaan yang terdapat dalam teks tersebut. 

2.2.4  Analisis Wacana Teun A. Van Dijk 

Menurut Van Dijk (Eriyanto, 2001: 221), penelitian atas wacana tidak 

cukup hanya didasarkan pada analisis atas teks semata, karena  teks hanya hasil 

dari suatu praktek yang harus juga diamati. Disini harus dilihat juga bagaimana 

sutu teks diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks 

bisa semacam itu. Struktur wacana terdiri dari struktur makro dengan 

mengamati tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita dan 

elemennya berupa topik.  Struktur yang kedua adalah superstruktur dengan 

mengamati   bagaimana bagian dan urutan berita di skemakan dalam teks berita 

utuh, dan struktur wacana yang ketiga adalah struktur mikro yang diamati dalam 

struktur ini adalah semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris. Lebih jauh Eriyanto 

membagi struktur mikro ke dalam beberapa bagian dan elemennya           

masing-masing yang terdiri dari: 

A. Semantik   

    Semantik merupakan makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. 

Elemen semantik adalah latar, detil, maksud, praanggapan, dan nominalisasi.  

a) Latar  

Latar adalah bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik (arti) yang 

ingin ditampilkan seorang wartawan ketika menulis berita biasanya 

mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. Latar yang dipilih 
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menentukan arah kemana pandangan khalayak hendak dibawa. Misalnya ada 

berita mengenai penting atau tidaknya gerakan mahasiswa. Bagi yang setuju 

gerakan mahasiswa, latar yang dipakai adalah keberhasilan berbagai gerakan 

mahasiswa dalam melakukan perubahan. Sebaliknya, yang tidak setuju gerakan 

mahasiswa akan memakai latar berbagai kerusuhan selama terjadinya 

demonstrasi mahasiswa. 

Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat wartawan yang 

sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa 

pendapat wartawan sangat beralasan. Oleh karena itu, latar membantu 

menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. 

Latar dapat menjadi pembenar gagasan yang diajukan dalam teks. Oleh Karena 

itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa 

maksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Latar peristiwa itu dipakai 

untuk menyediakan dasar hendak ke mana teks dibawa.Ini merupakan cerminan 

ideologi, di mana wartawan dapat menyajikan latar belakang dapat juga tidak, 

tergantung pada kepentingan mereka. 

Berita tentang penjarahan toko Cina, misalnya kalau wartawan berpendapat 

bahwa kerusuhan itu diantaranya, disebabkan oleh sikap orang cina yang 

tertutup, dalam struktur berita tentu akan menampilkan latar, misalnya dengan 

menguraikan kesenjangan ekonomi, penguasaan-penguasaan Cina terhadap 

sektor ekonomi, dan kesenjangan antara penduduk pribumi dan Cina. Pemberian 

latar semacam ini akan membentuk kesadaran khalayak bahwa kasus penjarahan 

tersebut merupakan bentuk kemarahan rakyat akibat kesenjangan ekonomi. 
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Sebaliknya, kalau wartawan menganggap bahwa itu murni tindakan kriminal 

warga pribumi, ia tidak akan memakai latar belakang kesenjangan ekonomi 

untuk menyajikan teks berita kerusuhan, tetapi justru menggambarkan karakter 

negatif dari para penjarah.  Contoh latar dapat terlihat juga pada ilustrasi 

pemberitaan dalam tabel dibawah ini :  

Tanpa 
latar 
 

Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. 

Latar  Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. Ini 
bentuk protes dari orang-orang miskin. Selama bertahun – tahun 
pengusaha Cina menguasai dan memonopoli usaha dari hulu sampai 
hilir. Monopoli bahkan didukung oleh pemerintah yang melindungi dan 
tidak membatasi perluasan usaha pengusaha Cina tersebut. 
 

Latar  Toko-toko milik pengusaha Cina rusak dibakar dan dijarah massa. 
Sudah berulangkali penjarahan ini dilakukan dan korbannya selalu 
pengusaha Cina. Penjarahan ini mulai marak setelah peristiwa Mei dua 
tahun silam, dan sejak saat itu seolah menjadi trend. Pemerintah dan 
aparat tidak ada tanda-tanda mencegah apalagi menindak para penjarah 
tersebut.  
 

 

b) Detil  

Detil adalah elemen wacana yang berhubungan dengan kontrol informasi 

yang ditampilkan seseorang. Komunikator akan menampilkan secara berlebihan 

informasi yang menguntungkan dirinya.  Sebaliknya, ia akan menampilkan 

informasi dalam jumlah sedikit (bahkan kalau perlu tidak disampaikan) kalau 

hal itu merugikan kedudukannya.  

Elemen detil merupakan strategi wartawan mengekspresikan sikapnya 

dengan cara yang implisit. Dalam mempelajari detil, yang harus diteliti adalah 

dari keseluruhan dimensi peristiwa, bagian mana yang diuraikan secara panjang 

lebar oleh wartawan, dan bagian mana yang diuraikan dengan detil yang sedikit? 

Mengapa wartawan memilih menguraikan dari dimensi tertentu dan bukan 
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dimensi lain ? Apa efek dari penguraian detil itu terhadap seseorang, kelompok, 

gagasan yang diberitakan oleh wartawan?.  

 Misalnya,  terlihat  pada contoh kalimat dalam tabel berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam kalimat pertama, peristiwa bentrok demonstrasi itu tidak diuraikan 

secara detil. Kalimat itu hanya menjelaskan telah terjadi bentrokan ketika 

mahasiswa demonstran berusaha mendekati gedung DPR. Pada kalimat kedua 

dan ketiga ada detil yang mengraikan terjadinya bentrokan tersebut. 

Pertanyaannya adalah pihak mana yang diuraikan dengan detil yang panjang? 

Detil yang diuraikan tersebut positif atau negatif terhadap pihak yang 

diberitakan? Dan apa akibatnya bagi pemahaman dan pemaknaan khalayak? 

Dalam kalimat kedua misalnya, yang diuraikan dengan detil panjang adalah 

mengenai usaha kekerasan yang sudah dirancang oleh mahasiswa sebelum 

demonstrasi digelar. Dan pola penulisan semacam itu, posisi mahasiswa menjadi 

Tanpa 
detil  

Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok 
antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Bentrokan terjadi setelah 
mahasiswa yang ingin berjalan menuju gedung DPR dihalau oleh 
aparat keamanan. 
 

Detil  Dalam demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok 
antara mahasiswa dengan aparat keamanan. Mahasiswa yang 
berdemonstrasi tampaknya sadar bakal terjadi bentrokan dengan 
aparat keamanan. Mereka memperlengkapi dengan pentungan, rotan, 
ketapel, bahkan Molotov. Sebuah bom Molotov yang dilempar 
demonstrsn sempai mengenai aparat keamanan. 
 

Detil  Demonstrasi menentang RUU PKB kemarin, terjadi bentrok antara 
mahasiswa dengan aparat keamanan. Polisi sendiri bertindak tegas 
bahkan cendrung kerasmenghadapi aksi demonstrasi tersebut. 
Berkali-kali pukulan dan gas air mata dikeluarkan ileh aparat 
keamanan agar mahasiswa membubarkan diri. Seorang mahasiswa 
sempat terkapar tak sadarkan diri akibat pukulan aparat keamanan. 
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tidak legitimate, seakan mahasiswa yang memulai bentrok dan menjadi pihak 

yang bersalah. Sebaliknya, dalam kalimat ketiga, detil yang diuraikan adalah 

mengenai tindakan kekerasan aparat keamanan, sehingga makna yang ditekankan 

adalah bentrokan itu disebabkan oleh sikap represi aparat keamanan. 

c) Maksud 

Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil. Dalam detil, 

informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan dengan detil dan 

panjang. Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan 

komunikatorakan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang 

merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan 

akhirnya adalah publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan 

komunikator. Informasi yang menguntungkan disajikan secara jelas, dengan 

kata-kata yang tegas, dan menunjuk langsung pada fakta. Sementara itu, 

informasi yang merugikan disajikan secara tersamar, eufimistik, dan berbelit-

belit. Dengan semantik tertentu, seorang komunikator dapat menyampaikan 

secara implisit informasi atau fakta yan merugikan dirinya. Sebaliknya secara 

eksplisit akan menguraikan informasi yang menguntungkan dirinya. 

Dalam konteks media, elemen maksud menunjukkan bagaimana secara 

implisit dan tersembunyi wartawan menggunakan praktek bahasa tertentu untuk 

menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula menyingkirkan versi 

kebenaran lain. Misalnya dalam contoh berikut. Dalam kalimat pertama 

digambarkan tindakan yang dilakukan oleh Interfet, termasuk membekuk, 

melakukan penahanan, penodongan, dan penggeledahan terhadap orang-orang 
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yang dipandang mengganggu. Akan tetapi, pada saat bersamaan, mengapa 

Interfet melakukan itu dan wewenang apa yang dipunyai Interfet tidak diuraikan 

secara eksplisit. Interfet adalah pasukan Internasional yang tugas dan 

kewenangannya adalah melakukan segala cara demi tercipta perdamaian, 

termasuk dengan cara-cara militer.  

Fakta yang juga diuraikan secara implisit adalah bahwa Interfet adalah 

tentara profesional yang tugasnya memang melakukan segala cara untuk 

menghentikan kekacauan. Makna yang diterima khalayak bisa berbeda. 

Dalam kalimat pertama, seakan Interfet melakukan tindakan diluar batas dan 

brutal. Sedangkan dalam kalimat kedua secara eksplisit ditegaskan apa yang 

dilakukan Interfet sesuai dengan wewenang yang dimilikinya, terlihat pada 

contoh dalam tabel dibawah ini :  

 

 

 

 

 

d). Praanggapan 

Elemen wacana praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan untuk 

mendukung makna suatu teks. Kalau latar berarti upaya mendukung pendapat 

dengan jalan memberi latar belakang, maka praanggapan adalah upaya 

mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. 

Praanggapan hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercaya, sehingga 

Implisit  Begitu mendarat di Timor Timur, Interfet langsung melakukan operasi 
militer, di antaranya dengan melakukan penggeledahan, penahanan, 
penodongan, dan membekuk orang yang dicurigai sebagai milisi.  
 

Eksplisit  Begitu mendarat di Timor Timur, Interfet langsung melakukan operasi 
militer, di antaranya dengan melakukan penggeledahan, penahanan, 
penodongan, dan membekuk milisi yang dicurigai membuat kekacauan 
tindakan Interfet ini sesuai dengan mandat yang diberikan PBB untuk 
melakukan segala cara demi terciptanya perdamaian di Timor Timur.   
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tidak perlu dipertanyakan. Misalnya, dalam suatu demonstrasi mahasiswa. 

Seseorang yang setuju dengan gerakan mahasiswa akan memakai praanggapan 

barupa pernyataan “perjuangan mahasiswa menyuarakan hati nurani rakyat”. 

Pernyataan ini adalah suatu premis dasar yang akan menentukan proposisi 

dukungannya terhadap gerakan mahasiswa pada kalimat berikutnya. Setelah 

pernyataan itu, umumnya akan diikuti oleh pernyataan yang isinya mendukung 

gerakan mahasiswa. Pernyataan itu mengandaikan bahwa perjuangan mahasiswa 

itu murni, tidak dipengaruhi oleh motif politik. Sehingga, setiap demonstrasi 

mahasiswa harus didukung karena menyuarakan suara rakyat. Lebih jelasnya 

perhatikan contoh berikut  :  

 

 

  

Teks berita umumnya mengandung banyak sekali praanggapan. Praanggapan 

ini merupakan fakta yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar 

untuk mendukung gagasan tertentu. Dalam contoh mengenai usulan Gus Dur 

soal pencabutan TAP MPRS / XXV / 1996 misalnya bagi yang tidak setuju 

dengan pencabutan tersebut akan membuat argumentasi kalau TAP MPRS 

tersebut dicabut, PKI akan bangkit kembali. Dan rakyat yang tengah berada 

dalam kemiskinan akan dengan senang hati akan ikut dengan partai ini yang 

memang membawa janji-janji kepada rakyat kecil. Argumen yang diberikan 

oleh media ini dapat disebut sebagai praanggapan.Karena kenyataannya belum 

terjadi, tetapi didasarkan pada anggapan. Apakah jika TAP MPRS itu benar-

Tanpa 
praanggapan 

Presiden Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. 
XXV / 1996. 
 

Praanggapan  Presiden Gus Dur mengusulkan pencabutan TAP MPRS No. 
XXV / 1996. kalau usul ini diterima, PKI bisa bangkit kembali. 
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benar dicabut PKI benar-benar akan hidup? Apakah rakyat akan semudah itu 

tertarik pada PKI? Tidak ada bukti yang mendukungnya.Meskipun berupa 

anggapan, praanggapan umumnya didasarkan pada ide common sense, 

praanggapan yang masuk akal atau logis sehingga meskipun kenyataan tidak ada 

(belum terjadi) tidak dipertanyakan kebenarannya. Orang sudah terlanjur 

menerimanya. 

d) Nominalisasi 

Elemen wacana nominalisasi ini merupakan strategi yang sering dipakai 

untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial tertentu, dengan cara 

mengubah kata kerja menjadi kata benda, umumnya dengan memberi imbuhan 

“pe-an”. Nominalisasi dapat menghilangkan aktor/subyek dalam pemberitaan 

karena berkaitan dengan transformasi dari bentuk kalimat aktif. 

Kalimat aktif selalu membentuk kata kerja, yang merunjuk pada apa yang 

dilakukan (proses) oleh subjek. Kalau dipakai kata “menembak” selalu 

dibutuhkan dua aktor yaitu siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. 

Kedua hal tersebut harus ada dalam kalimat, agar ia bisa berbunyi dan mempunyai 

arti. Sebaliknya, kata benda tidak membutuhkan subjek, karena ia bisa hadir 

mandiri dalam kalimat. Kata “penembakan” tidak membutuhkan kehadiran 

subjek, ia bisa hadir untuk menerangkan mahasiswa yang meninggal. Hal ini 

dapat dilihat dalam contoh berikut.Dalam kalimat kedua, aktor yang menembak 

(polisi) dapat dihilangkan dalam struktur kalimat ketika kata kerja diubah ke 

dalam kata benda. Nominalisasi bukan hanya dapat menghilangkan posisi subjek 
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yang melakukan penembakan, bahkan ia dapat mengubah makna kalimat ketika 

diterima khalayak. Perhatikanlah contoh dibawah ini :  

 

Nominalisasi pada contoh diatas tidak membutuhkan subjek, karena pada 

dasarnya nominalisasi adalah proses mengubah kata kerja yang berbentuk 

tindakan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa. Tindakan memperkosa 

ditransformasikan menjadi peristiwa pemerkosaan, tindakan menembak, diubah 

menjadi peristiwa penembakan, dan seterusnya.  Dalam setiap tindakan selalu 

terkandung unsur pelaku, tidak demikian halnya dengan peristiwa atau 

gejala.Karena yang ditekankan pada gejala adalah memberitahukan pada 

khalayak pembaca adalah telah terjadi pemerkosaan, telah berlangsung 

penembakan, dan sebagainya. Oleh karena itu, nominalisasi selalu bisa 

menghilangkan subjek atau pelaku tindakan. Lihat dalam contoh berikut : 

 

 

Verba  Polisi menembak mahasiswa yang berdemonstrasi hingga tewas. 

nominalisasi Seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat berdemonstrasi. 

Verba Direktur PT X menganiaya karyawannya hingga tewas. 

Nomina Seorang karyawan PT X tewas akibat penganiayaan. 

Nomina Penganiayaan karyawan terjadi di PT X. 

Nomina Lagi-lagi terjadi penganiayaan terhadap karyawan. 



31 
 

Dalam kalimat pertama (berbentuk kata kerja), selalu membutuhkan subjek: 

siapa yang menganiaya karyawan itu hingga tewas. Sebaliknya, dalam 

nominalisasi, kehadiran aktor dapat dihilangkan.Di sini, tindakan menganiaya 

telah diubah fungsinya menjadi peristiwa penganiayaan.Ketika telah diubah dalam 

bentuk gejala tersebut, tentu saja sudah terlepas dari konteks pelaku, waktu, dan 

tempat.Konteks semacam ini bisa dihilangkan karena bukankah yang ingin 

ditekankan adalah penembakan dalam demonstrasi gejala umum, atau 

penganiayaan buruh sudah menjadi fenomena di banyak perusahaan? Oleh karena 

itu, tindakan pemerkosaan di satu kota, yang dilakukan oleh seseorang hanyalah 

menjadi bagian kecil dari gejala umum pemerkosaan yang terjadi saat itu. 

B. Sintaksis 

  Dalam sistaksis, hal yang diamati yaitu bagaimana kalmia  (bentuk dan 

susunan) yang dipilih.  Elemen-elemennya adalah bentuk kalimat, koherensi, 

dan kata ganti. 

a).  Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir 

logis, yaitu prinsip kausalitas. Di mana ia menanyakan apakah A menanyakan 

B, ataukah B yang menjelaskan A. Logika kausalitas ini kalau diterjemahkan ke 

dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat       

(yang diterangkan).  Bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran 

tata bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh kalimat.Dalam 

kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya. 

Sedangkan dalam kalimat pasif, seseorang menjadi objek dari 
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pernyataannya.Kasus penembakan mahasiswa oleh polisi dapat disusun            

kedalam bentuk kalimat aktif, bisa juga pasif.  Kalimat “Polisi membunuh 

mahasiswa” menempatkan polisi sebagai subjek.     Dengan penempatan posisi 

diawal frase atau kalimat, memberi gloriikasi atas kesalahan polisi.Sebaliknya, 

kalimat “Mahasiswa dibunuh polisi”, polisi ditempatkan secara tersembunyi. 

Makna yang muncul dari susunan kalimat ini berbeda, karena posisi sentral 

dalam kalimat kedua ini adalah mahasiswa.Struktur kalimat bisa dibuat aktif, 

bisa dibuat pasif, tetapi umumnya pokok yang dipandang penting selalu 

ditempatkan di awal kalimat.Kalimat “Kejaksaan Agung diduduki mahasiswa’’ 

umumnya lebih dipilih daripada “Mahasiswa menduduki Kejaksaan Agung”. 

Bentuk kalimat ini menentukan apakah subjek diekspresikan secara eksplisit 

atau implisit dalam teks.Kalimat aktif umumnya digunakan agar seseorang 

menjadi subjek dari tanggapannnya, sebaliknya kalimat pasif menempatkan 

seseorang sebagai objek. 

Seperti kasus polisi menembak mahasiswa ketika demonstrasi, bisa diucapkan 

dengan berbagai bentuk, diantaranya. “polisi menembak mahasiswa”, 

“mahasiswa ditembak oleh polisi”.  Seseorang dapat juga ditampilkan di akhir 

tetapi bisa juga ditempatkan di awal kalimat. Misalnya pemakaian kalimat 

“polisi melakukan pemukulan terhadap mahasiswa yang sedang 

berdemonstrasi” mempunyai kesan yang berbeda kalau kalimatnya menjadi 

“mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi dipukul oleh polisi”.        

Semua struktur kalimat adalah benar, tetapi semua variasi menunjukkan pada 

tingkatan mana yang akan ditonjolkan dan, bagian mana yang difokuskan 
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dengan kata-kata khusus, frase, atau anak kalimat yang secara langsung 

mempengaruhi makna kata secara keseluruhan.  Perhatikan contoh berikut ini :  

 

 

Selain contoh diatas bentuk lain yaitu dengan urutan pemakaian kata-kata 

yang mempunyai dua fungsi sekaligus. Pertama, menekankan atau 

menghilangkan dengan penempatan dan pemakaian kata atau frase yang 

mencolok dengan menggunakan permainan semantik.  Yang juga penting dalam 

sistaksis selain bentuk kalimat adalah posisi proposisi dalam kalimat.     

Proposisi mana yang ditempatkan di awal kalimat, dan mana yang di akhir 

kalimat. Penempatan itu dapat mempengaruhi kata yang timbul karena akan 

menunjukkan bagian mana yang lebih ditonjolkan kepada khalayak.               

  Hal ini dapat dilihat dari contoh  perbandingan struktur kalimat berikut :   

Awal  Sementara mahasiswa ditembaki, anggota MPR sibuk sidang. 

Akhir  Anggota MPR sibuk siding, sementara mahasiswa ditembaki. 

 

Dua buah kalimat tersebut tersusun atas dua buah proposisi yang 

menampilkan fakta yang kontras. Peristiwa pertama adalah bentrok mahasiswa 

dan polisi di Jembatan Semanggi dan anggota  DPR yang tengah bersidang. 

Aktif  Polisi melakukan pemukulan terhadap mahasiswa yang tengah 
melakukan demonstrasi. 

Pasif  Mahasiswa yang tengah melakukan demonstrasi dipukul oleh polisi. 
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Dalam kalimat pertama kesan kontras lebih terasa dibandingkan dengan 

bentuk kalimat kedua. Hal ini karena proposisi peristiwa penembakan 

mahasiswa ditempatkan di awal kalimat. 

Termasuk ke dalam bagian bentuk kalimat ini adalah apakah berita itu 

memakai bentuk deduktif atau induktif. Deduktif adalah bentuk penulisan 

kalimat di mana inti kalimat (umum) ditempatkan di bagian muka, kemudian 

disusul dengan keterangan tambahan (khusus) ditempatkan kemudian. 

Sebaliknya, bentuk induktif adalah bentuk penulisan di mana inti kalimat 

ditempatkan di akhir setelah keterangan tambahan. Dalam bentuk kalimat 

deduktif, aspek penonjolannya lebih kentara, sementara dalam bentuk induktif 

inti dari kalimat ditempatkan tersamar atau tersembunyi. 

b).  Koherensi 

 Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks. 

Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang  berbeda dapat dihubungkan 

sehingga tampak koheren. Sehingga, fakta yang tidak berhubungan sekalipun 

menjadi berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. Proposisi 

“demonstrasi mahasiswa” dan “nilai tukar rupiah melemah” adalah dua fakta 

yang berlainan. Bagaimana dua fakta itu digabung dalam satu pernyataan? Dua 

buah kalimat itu menjadi menjadi berhubungan sebab-akibat ketika ia 

dihubungkan dengan kata hubung “mengakibatkan” sehingga kalimatnya 

menjadi, “demonstrasi mahasiswa mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah”. 

Dua buah kalimat itu menjadi tidak berhubungan ketika dipakai kata hubung 

“dan”,  dimana kalimatnya kemudian menjadi,  “demonstrasi mahasiswa dan 
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nilai tukar rupiah melemah ”.  Dalam kalimat ini, antara fakta banyaknya 

demonstrasi dan nilai tukar rupiah dipandang tidak berhubungan, kalimat satu 

tidak menjelaskan kalimat lain.  

Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana seseorang 

secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau 

peristiwa.Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah, berhubungan, atau 

malah sebab akibat. Pilihan-pilihan mana yang diambil ditentukan oleh sejauh 

mana kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut, perhatikan contoh 

tabel berikut: 

 

Koherensi ini secara mudah dapat diamati diantaranya dari kata hubung 

(konjugsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. Apakah dua kalimat 

dipandang sebagai hubungan kausal (sebab-akibat), hubungan keadaan, waktu, 

kondisi, dan sebagainya. Misalnya pernyataan “lima mahasiswa Trisakti tewas 

akibat bentrok dengan aparat keamanan”. di sini ada dua kalimat,        

“mahasiswa tewas” dan “mahasiwa bentrok dengan aparat keamanan”.         

Kedua kalimat tersebut dihubungkan sebagai sebab-akibat                        

(ditandai dengan kata hubung “akibat’’). Kalimat di atas akan mempunyai 

Kata 
hubung 
“dan” 

Demonstrasi mahasiswa marak dan nilai tukar rupiah melemah. Di mana-
mana mahasiswa turun ke jalan. Kemarin, nilai tukar rupiah melemah ke 
posisi 8.500 per USS. Ini nilatukar upiah terendah selama sebulan terakhir.  

Kata 
hubung 
“akibat” 

Maraknya demonstrasi mahasiswa menyebabkan nilai tukar rupiah melemah. 
Kemarin nilai tukar rupiah mencapai 8.500 per USS. Ini nilai tukar rupiah 
terendah selama sebulan terakhir.  
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makna lain ketika dihubungkan dengan anak kalimat lain seperti          

“mahasiswa bentrok dengan aparat keamanan dan 5 mahasiswa Trisakti tewas”  

mengesankan bahwa terbunuhnya mahasiswa Trisakti tersebut bukan semata-

mata kesalahan aparat keamanan. Konjungsi yang dipakai (dan, akibat, tetapi, 

lalu, karena, meskipun) menyebabkan makna yang berlainan ketika hendak 

menghubungkan kalimat. Koherensi memberi kesan kepada khlayak bagaimana 

dua fakta diabstraksikan dan dihubungkan. Koherensi merupakan elemen yang 

menggambarkan peristiwa dihubungkan atau dipandang saling terpisah oleh 

wartawan. 

c).   Kata Ganti 

  Elemen ini merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa untuk 

menciptakan suatu komunitas imajinatif Kata ganti merupakan alat yang dipakai 

oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam 

wacana.Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang dapat menggunakan kata 

ganti “saya” atau “kami” yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan 

sikap resmi komunikator semata-mata. Akan tetapi ketika memakai kata ganti 

“kita”menjadikan sikap tersebut sebagai representasi dari sikap bersama dalam 

suatu komunitas tertentu. Batas antara komunikator dengan khalayak dengan 

sengaja dihilangkan untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator 

juga menjadi sikap komunitas secara keseluruhan (David G. Smith dalam 

Eriyanto, 2001: 254). 

Lebih jauh Eriyanto memaparkan pemakaian kata ganti yang jamak seperti 

“kita’’ atau “kami” mempunyai implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, 
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perhatian publik, serta mengurangi titik dan oposisi (hanya) pada diri sendiri. 

Seperti pada kalimat “kami masyarakat Indonesia”, kita adalah bangsa yang 

besar” dan sebagainya. Prinsipnya adalah menggalang dukungan dan 

menghilangkan oposisi yang ada. 

Kata ganti “kita” menciptakan komunitas antara wartawan dengan khalayak, 

apa yang menjadi sikap wartawan seolah-olah menjadi sikap khalayak, padahal 

belum tentu. Kata ganti “kami” dengan “mereka’’  justru untuk menciptakan 

jarak dan memisahkan antara pihak “kami” dengan “mereka”. Untuk yang 

sependapat dengan wartawan dipakai kata ganti “kami” sedangkan yang tidak 

sependapat dipakai kata ganti “mereka”. Lebih jelasnya dapat terlihat pada 

contoh dibawah ini :  

 

C.   Stilis  

Stilis merupakan bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks berita, 

elemennya adalah leksikon.Pada dasrnya, elemen leksikon menandakan 

bagaimana seseorang melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata 

yang tersedia.Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang merunjuk 

pada fakta. Kata “meninggal” misalnya, mempunyai kata lain: mati, tewas, 

gugur, terbunuh, menghembuskan nafas terakhir dan sebagainya. Diantara 

Kata ganti “saya”  politik Say menginkan Gus Dur puasa bicara 

Kata ganti “ kita ” politik Kita menginginkan  Dur puasa bicara 

Kata ganti “ kami ‘’ politik Kami menginginkan Gus Dur puasa bicara 

Kata ganti “ mereka ‘’ politik Mereka menginginkan Gus Dur puasa bicara 
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beberapa kata itu seseorang dapat memilih diantara pilahan kata yang tersedia. 

Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai tidak semata hanya karena 

kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan 

seseorang terhadap fakta/realitas. 

Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan sikap dan ideologi tertentu. 

Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang berbeda-beda. 

Peristiwa terbunuhnya mahasiswa, Trisakti dapat disajikan dengan kata-kata 

“pembunuhan”, “kecelakaan” atau bahkan “pembantaian”. Demonstrasi 

mahasiswa dapat dilabeli sebagai pengacau keamanan, tetapi dapat juga dilabeli 

sebagai “pahlawan rakyat”. Label mana yang dipakai tergantung kepada 

wartawan / komunikator yang memakai kata-kata tersebut. Dapat terlihat melalui 

contoh dibawah ini :  

 

 

 

D. Retoris  

Retoris adalah bagaimana dan dengan cara penekanan dilakukan.  Elemennya 

adalah grafis atau ekspresi dan metafora. 

a) Grafis  

Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau 

ditonjolkan (yang dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati teks. 

Dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang 

dibuat lain dibanding tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, 

Polisi melakukan kekerasan terhapad mahasiswa yang tengah demonstrasi. 

Polisi membunuh mahasiswa yang tengah demonstrasi. 

Polisi membantai mahasiswa yang tengah demonstrasi. 
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pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar. Termasuk 

diantaranya adalah pemakaian caption,raster, grafik, gambar, atau tabel untuk 

mendukung arti penting suatu pesan. 

   Bagian-bagian yang ditonjolkan ini menekankan kepada khalayak 

pentingnya bagian tersebut. Bagian yang dicetak berbeda adalah bagian yang 

dianggap penting oleh komunikator, dimana ia menginginkan khalayak menaruh 

perhatian lebih pada bagian tersebut. 

   Elemen grafis itu muncul dalam bentuk foto, gambar atau tabel, untuk 

mendukung gagasan. Misalnya ingin menonjolkan keberhasilan suatu program 

dengan menampilkan tabel keberhasilan yang telah dicapai. Bentuk ekspresi 

yang lain adalah menampilkan huruf yang berbeda dibandingkan huruf lain, 

misalnya dengan cetak tebal, huruf miring, huruf besar, pemberian warna, foto, 

atau efek lain. Elemen grafis memberikan efek kognitif, dalam arti ia mengontrol 

perhatian dan ketertarikan secara intensif dan menunjukkan apakah suatu 

informasi itu dianggap penting dan menarik sehingga harus 

dipusatkan/difokuskan. Melalui citra, foto, tabel, penempatan teks, tipe huruf 

dan elemen grafis lain yang dapat memanipulasi secara tidak langsung pendapat 

ideologis yang muncul.  

Pemakaian angka-angka dalam pemberitaan diantaranya untuk 

mensugestikan kebenaran, ketelitian, dan posisi dari suatu laporan. Pemakaian 

jumlah, ukuran-ukuran statistik menurut Van Dijk, bukan semata standar 

jurnalistik tetapi juga mensugestikan presisi dari apa yang hendak dikatakan 

dalam teks, kalau dalam demonstrasi mahasiswa, misalnya disebut sekian orang 
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mengalami luka-luka ini bukan hanya bagian dari standar jurnalistiuk, tetapi juga 

upaya dan strategi dari wartawan untuk meyakinkan kepada khalayak bahwa 

topik demonstrasi mahasiswa yang diwarnai kekerasan dan anarkisme itu benar 

adanya, faktual, dan didukung oleh fakta-fakta. Hal ini karena angka-angka 

masih dianggap dan dipandang benar dan presisi dari suatu objek atau fenomena. 

b) Metafora 

  Metafora adalah kiasan atau ungkapan yang dimaksudkan sebagai 

ornanamen atau bumbu dari suatu berita. Akan tetapi, pemakaian metafora 

tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. 

Metafora tertentui dipakai oleh wartawan secara strategis sebagai landasan 

berfikir, alasan pembenar atas pendapat tertentu kepada publik. Wartawan 

menggunakan kepercayaan masyarakat, ungkapan sehari – hari, peribahasa, 

pepatah kuno, bahkan mungkin ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci  yang 

semuanya dipakai untuk memperkuat pesan utama. 

Pada teori Van dijk ini, terlihat dapat dengan  mudah untuk diguanakan 

dalam mengungkap dan mengetahui unsur keberpihakan atas  ideologi pembuat 

teks berita mengenai pemberitaan yang disampaikannya kepada khalayak,  yaitu 

dengan menganalisisnya menggunakan struktur mikro pada tataran semantik, 

sintaksis, stilis dan retoris.  
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2.2.5  Berita Pertandingan Sepakbola Euro 2012  

Euro 2012, merupakan kejuaraan sepakbola antar tim nasional negara Eropa 

ke-14 yang diselenggarakan oleh UEFA (Union of European Football 

Associations). Dengan Putaran final yang diadakan  di Polandia dan Ukraina 

pada tahun 2012. Putaran final Euro 2012  ini diikuti 16 (enam belas) negara, 

Babak Kualifikasi diikuti oleh 51 negara, telah diselenggarakan antara Agustus 

2010 dan November 2011 yang memilih 14 (empat belas) negara untuk 

bergabung dengan kedua negara tuan rumah putaran final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pelaksanaan putaran final Euro 2012 ini  terdapat 31 pertandingan 

yang melibatkan 16 negara dalam empat  group yaitu group A yang terdiri dari 

negra Polandia, Yunani, Rusia, dan Republik Ceko, selanjutnya group B terdiri 

dari negara Belenda, Denmark, Jerman dan Portugal, menyusul Group C terdiri 

dari negara Spanyol, Italia, Irlandia, Kroasia dan group D yang terdiri dari 

negara Ukrania, Swedia, Prancis dan Inggris,  yang pada akhirnya terdapat  dua 

GRUP A 

Polandia  
Yunani  
Rusia  

Republik Ceko  

GRUP B  
 

Belanda   
Denmark  
Jerman  

Portugal   
 

GRUP C  

Sepanyol 
Italia 

Republik Irlandia 
Kroasia   

GRUP D 

Ukraina  
Swedia  
Prancis 
Inggris  
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negara melaju ke partai final yaitu Spanyol dan Italia.  Hal ini menjadi yang 

terakhir pada putaran  Euro,  karena pada putaran final  Euro 2016 dan 

seterusnya, akan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) negara.  

Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA 2012, atau lebih dikenal dengan 

Euro 2012,  menjadi kejuaraan sepak bola antar tim nasional negara Eropa ke-14 

yang diselenggarakan oleh UEFA. Putaran final diselenggarakan di Polandia dan 

Ukraina pada tanggal 8 Juni hingga 1 Juli 2012.Ini adalah pertama kalinya bagi 

kedua negara (Polandia dan Ukraina) menyelenggarakan suatu turnamen besar. 

Pemilihan tuan rumah dilaksanakan oleh Komite Eksekutif UEFA pada tahun 

2007. Dalam pertandingan Euro 2012 ini, Spanyol memenangi kejuaraan setelah 

pada pertandingan final mengalahkan Italia dengan skor 4–0. Italia mewakili 

UEFA untuk mengikuti Piala Konfederasi FIFA 2013 yang akan 

diselenggarakan di Brasil, sebagai peringkat kedua (runner up) karena Spanyol 

sebagai pemenang telah lolos sebagai pemegang Piala Dunia FIFA 2010.  

Pertandingan sepakbola yang berlangsung di Polandia dan Ukraina ini 

membuat para pendukung bola begitu antusias untuk saling mendukung tim 

kesayangannya, tidak jauh dari media cetak dalam menginformasikan beritanya 

terkait pertandingan sepakbola ini, juga memiliki idiologi tersendiri didalam 

menyampaikan beritanya kepada khalayak, membentuk opini publik melalui 

berita-berita yang disampaikan media detikSport dengan  menggunakan strategi–

stategi wacana, yang dapat terlihat dari struktur wacana, baik makro, 

superstruktur, maupun struktur mikro. Namun, dalam  penelitiam ini, ranah yang 
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diteliti tertuju pada  struktur mikro untuk  diamati mulai dari tataran semantik, 

sintaksis, stilis hingga  retoris. 

2.2.6  Media dan Bahasa  

  Bahasa dan media massa memiliki keterkaitan yang sangat erat karena 

perkembangan bahasa di zaman moderen ini kebanyakan ditentukan oleh media 

massa. oleh karena itu, bahasa media selalau menarik perhatian para linguis.  

(Bell, 1995: 23 dalam Sofyan 2009).   

Hubungan antara bahasa dan media dalam penggunaan bahasa pada media 

beraneka ragam, sesuai dengan kepentingan. Hubungan bahasa dan media juga,  

sering kali digunakan untuk mencari kekuasaaan guna memenuhi unsur 

kepentingan dan memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk mencapai 

kepentingan tersebut. Untuk memenuhi kepentingan yang beraneka ragam dapat 

digunakan media sebagai alat mencari kekuasaan. Kepetingan ini meliputi 

banyak aspek, di antaranya agama, pendidikan, meta bahasa, politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan keamanan dan olahraga. Untuk memperoleh akses 

informasi ini digunakanlah bahasa sebagai alat komunikasi. Kekuasaan dapat 

pula diraih dengan memberikan pengaruh. Pengaruh disampaikan melalui 

media-media. Banyak sekali bermunculan media yang memiliki tingkat 

persuasif yang sangat tinggi.  

Hal ini tidak lain karena dibalik persuasivitas media yang tinggi tersebut 

dihegemoni oleh faktor kepentingan. Karena itu, media pada hakikatnya adalah 

hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan 

bahasa bukan saja alat merepresentasikan realitas, namun dapat juga 
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menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas 

yang tertuang dalam teks berita. 

Bahasa juga merupakan  unsur  utama dalam menciptakan representasi 

yang kemudian di interpretasi oleh khalayak. Bahasalah, yang digunakan oleh 

wartawan untuk menggambarkan realitas yang direkamnya. Pada titik ini terjadi 

keunikan bagaimana wartawan sebagai kepanjangan organisasi media 

melakukan proses memaknai realitas. Menurut (Eriyanto 2001: 116) paling tidak 

ada dua proses yang dilakukan media. Pertama, memilih fakta. Proses memilih 

fakta ini didasarkan pada asumsi bahwa wartawan tidak mungkin melihat 

peristiwa tanpa perspektif. Kedua, menuliskan fakta, proses ini berhubungan 

dengan bagaimana fakta yang dipilih itu disajikan kepada khalayak. Penulisan 

fakta mutlak menggunakan bahasa. Proses ini berhubungan dengan pemakaian 

bahasa dalam menuliskan realitas yang akan dibaca khalayak. Pilihan kata-kata 

tertentu untuk digunakan tidak lagi semata-mata teknik jurnalistik namun lebih 

kepada konteks dan masalah yang lebih besar dan menjadi bagian penting dari 

repsentasi.  Khusus dalam realitas media massa, bahasa yang digunakan dalam 

berita pada titik tertentu mudah sekali mengandung bias makna atau sengaja 

“dikonstruksi” oleh wartawan media,  agar memunculkan makna tertentu sesuai 

dengan ideologinya.  

Lebih jauh Sulhan mengutip pendapat para ahli. Sulhan menjelaskan 

menurut Littlejohn media massa tidak berada di ruang vakum. Media berada di 

tengah realitas sosial yang sarat dengan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta 

yang kompleks dan beragam, Althusser mengatakan bahwa media dalam 
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hubungannya dengan kekuasaan, menepati posisi strategis, terutama anggapan 

akan kemampuannya sebagai sarana legitimasi.  Media massa sebagaimana 

lembaga-lembaga pendidikan, agama, seni, dan kebudayaan merupakan bagian 

dari alat kekuasaan negara yang bekerja secara ideologis guna membangun 

kepatuhan khalayak terhadap kelompok yang berkuasa.  

Akan tetapi, pandangan Althusser tentang media ini dianggap Antonio 

Gramsci mengabaikan resistensi ideologis dari kelas tersubornasi dalam ruang 

media. Bagi Gramsci, media merupakan arena pergulatan antar ideologi yang 

saling berkompetisi. Antonio Gramsci melihat media sebagai ruang dimana 

berbagai ideologi dipresetasikan. 

Ini berarti disatu sisi media bisa menjadi sarana penyebaran ideologi 

penguasa, alat legitimasi, dan kontrol atas wacana publik. Namun disisi lain, 

media juga bisa menjadi alat resistensi terhadap kekuasaan. Media bisa menjadi 

alat untuk membangun kultur dan ideologi dominan bagi kepentingan kelas 

dominan, sekaligus juga bisa menjadi instrumen perjuangan bagi kaum tertindas 

untuk membangun kultur dan ideologi tandingan. 

Media acap disebut sebagai the fourth estate (kekuatan keempat) dalam 

kehidupan sosial ekonomi dan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh suatu 

persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media dalam kaitannya 

dengan pengembangan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. 

Dalam perkembangannya kemudian, upaya untuk membuktikan hal itulah yang 

membuat Teun A. Van Dijk melahirkan suatu teknik analisis teks media dari 

kelompok studi wacana kritis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif-kualitatif.  Terfokus  pada  

penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk,  fungsi, dan makna ungkapan 

yang disampaikan penulis dalam suatu teks pemberitaannya. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) yang menyatakan ”metodologi 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan 

penelitian yang tidak mengadakan  perhitungan. 

3.2 Data dan Sumber Data  

 Hal yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah wacana atau teks dalam 

pemberitaan sepakbola Euro 2012. Data penelitian ini yaitu semua pemberitaan 

yang terkait dengan pertandingan sepakbola Euro 2012, Sumber data yang 

dijadikan sebagai penelitian yaitu media  oneline detikSport. 

3.3  Populasi dan Sampel 

Dalampenelitianini penulismengambil sampel dari media online 

detikSport terkait berita sepakbola seputar Euro 2012 Sampelini dipilih 

karna Euro 2012 hanya diikuti oleh 16 negara dalam waktu relatif singkat  

(satu bulan), sehingga dapat dengan mudah dianalisis mulai dari awal sampai 

akhir pertandingan dalam satu waktu.  
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3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik observasi dan studi dokumentasi. Observasi biasa 

diartikan sebagai pengamatan danpencatatan. Sedang teknik studi 

dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan memilih bahan 

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian,  baik sumber dokumen  

maupun buku-buku,  koran, tabloid, majalah, internet dan lain-lain. Data 

yang dianalisis adalah berita online detikSport sepakbola dengan didukung 

beragam data dari sumber-sumber sekunder seperti,  buku, artikel, jurnal, 

dokumen pribadi, dan lain-lain. Peneliti dalam hal ini menggunakan studi 

literatur, berupa pengumpulan data yang diperoleh daribuku, artikel, jurnal, 

dan lain sebagainya. 

3.5   Metode Analisis Data  

Setelah mengumpulkan artikel ataupun pemberitaan terkait pertandingan 

sepakbola Euro 2012 kemudian,  dilakukan pengklasifikasian data berdasarkan 

kerangka teori. Seperti disebutkan dalam rumusan masalah serta tujuan 

penelitian ini,  struktur wacana yang diteliti adalah struktur makro, suprastruktur 

dan struktur mikro dari pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012, yang 

terbagi  atas struktur makro terdapat elemen  tematik yang mengutamakan tema 

atau topik yang di kedepankan dalam satu berita, selanjutnya suprastruktur 

terdapat elemen skematik mengenai bagaimana bagian dan urutan berita 

diskemakan, dan struktur mikro dalam struktur ini terdapat empat bagian yaitu 

struktur semantik, sintaksis, retoris, dan stilis. Kemudian masing-masing struktur 
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tersebut terdiri dari beberapa bagian elemen kecil, struktur semantik terdiri dari 

latar, detil, maksud, praanggapan, dan nominalisasi. Selanjutnya struktur 

sintaksis terdiri dari bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti, kemudian 

struktur stilis terdiri dari satu elemen saja yaitu leksikon, dan yang terakhir 

adalah retoris terdiri dari elemen grafis dan metafora. Langkah pertama dalam 

menganalisis data adalah mengklasifikasikan data yang terkumpul berdasarkan 

klasifikasinya, selanjutnya memberikan analisis atau penjelasan mengenai 

keberpihakan pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012 dalam media 

online detiSport. 

3.6   Metode Penyajian Data 

Dalam penelitian mengenai berita sepakbola Euro 2012 ini, data-data 

disajikan menggunakan metode informal dan formal karena terdapat angka-

angka, grafik dan juga data disajikan melalui kata-kata saja atau menggunakan 

deskriptif kualitatif.   
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BAB IV 

PEMBAHASAN   

4.1.   Struktur Mikro  

   4.1.1  Struktur Semantik 

 Pada struktur semantik ini George menjelaskan, secara singkat dan 

populer bahwa semantik merupakan  telaah mengenai makna. Hubungannya 

dengan Wacana adalah baik Semantik maupun Wacana sama-sama mengkaji 

makna bahasa sebagai objek kajiannya. Hanya saja perbedaannya adalah 

Semantik mengkaji makna leksikal bahasa (makna lingistik), sedangkan Wacana 

mengkaji makna kontekstual atau implikatur dari ujaran-ujaran atau teks-teks. 

Pada struktur semantik ini,  Van Dijk juga menjelaskan, bahwa makna 

yang ingin ditekankan penulis media dalam teks berita, dapat  dimunculkan 

melalui detail pada satu sisi denagan membuat eksplisit satu sisi dan mengurangi 

detail sisi lain, hal ini yang dapat terlihat pada bab pembahasan dalam  penelitian 

analisis wacana ini.  Dengan melihat latar, detail, maksud, dalam struktur 

semantik, yang terdapat dalam penulisan pemberitaan pertandingan sepakbola 

Euro 2012 dalam media online detikSport, akan terlihat maksud tertentu yang 

ingin disampaikan penulis dalam pemberitaannya, unsur keberpihakan dan 

ketidak berpihakan suatu media akan terlihat melalui beberapa elemen dalam 

struktur mikro pada bagian semantik ini, beberapa pernyataan yang 

diungkapakan penulis untuk mendukung beberapa tim sepakbola, dapat 

dipecahkan dan terlihat melalui beberapa elemen yang dapat membongkar  
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maksud tertentu didalam suatu teks yang di beritakan penulis media online 

detikSport pada  pertandingan sepakbola Euro 2012. 

 4.1.2  Representasi Berita Sepakbola Euro 2012 Melalui Struktur  

            Semantik 

Adapun elemen semantik pada pembahasan ini yaitu terdiri dari latar, 

detil, dan  maksud. Berikut adalah makna yang ingin disampaikan wartawan 

(penulis) media detikSport untuk membentuk opini publik sekaligus menarik 

dukungan dan simpati publik terkait dengan berita pertandingan sepakbola    

Euro 2012 terhadap tim tertentu : 

a. Latar 

 Seperti yang dijelaskan dalam  kerangka teori, latar merupakan bagian elemen 

yang sangat mempengaruhi arti berita, karena membawa arah pandangan 

khalayak hendak dibawa, biasanya pada bagian ini akan terlihat pada umumnya 

dibagian awal pemberitaan, atau di paragraf awal pemberitaan. Dapat terlihat 

pada  beberapa contoh kutipan dibawah ini : 

(1) Belanda lepas landas ke Polandia-Ukraina dengan kemenangan 6-0 
atas Irlandia Utara. Namun, bagi Robin van Persie, kemenangan itu 
bukanlah sesuatu yang luar biasa.Ujian Belanda sesungguhnya ada pada 
Denmark. 

…………………………………………………………………………….... 
. 
(2) Belanda milik Van Marwijk memang seperti melupakan total voetbal. 

Pada perhelatan Piala Dunia 2010, pelatih berusia 60 tahun itu 
berani bermain pragmatis dengan memasang dua gelandang 
bertahan di dalam tim. Taktik serupa disinyalir masih akan 
diterapkannya di Piala Eropa kali ini. 

 
(3) Van Persie sendiri mengangguk setuju atas apa yang dikatakan 

pelatihnya itu.Menurutnya, Irlandia Utara bukanlah ujian buat Belanda. 
Ukuran kekuatan Belanda baru bisa dilihat begitu mereka memulai Piala 
Eropa melawan Denmark, 

(detikSport, edisi 4 juni 2012, 11:22 WIB) 
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………………………………………………………………………………… 
 

(4) Di atas kertas, Denmark tak begitu diunggulkan jika dibandingkan 
dengan tiga tim lainnya di Grup B. Meski demikian, Rafael van Der 
Vaart tak mau memandang remeh Tim Dinamit. Baginya, laga pembuka 
selalu menjadi yang paling penting. 

      ..…………………………………………………………………………… 
(detikSport, edisi 06 juni 2012 01:04 WIB) 

 
Dalam hal ini penulis media detikSport ingin memberikan latar bahwa 

Belanda mampu terlihat unggul dalam pertandingan Euro 2012 melawan 

Denmark,  terlihat dari pernyataan  (1)  pada media detikSport edisi 4 juni 2012 , 

penulis menujukan keunggulan Belanda dengan pencapaian goal 6-0 saat 

bertanding melawan Irlandia barat ditambah juga,   pada kata lepas landas yang 

terdapat dalam kutipan, menujukan maksud tertentu dalam elemen latar yang 

ingin dimunculkan oleh detikSport dalam pemberitaan dengan pengungkapan 

perolehan sekor dan kata lepas landas yang berarti kedatangan, merupakan hal 

yang ingin dimunculkan penulis dari awal bahwa, kedatangan Belanda mampu 

menujukan kemampuannya dengan membobol gawang Irlandia,  apa yang ingin  

disampaikan penulis dari awal pemberitaan,  menujukan latar yang dimunculkan 

kepada khalayak, bahwa Belanda mampu melawan Denmark.  Dengan menutupi 

kemungkinan tersebut dalam pernyataan yang diikuti,  dengan pembenaran yang 

disampaikan penulis atas ke khawatiran Belanda menghadapi tim Denmark.   

Hal yang sama juga terlihat pada pernyataan (2), penulis seoalah ingin 

membangun latar pada khalayak diawal pemberitaanya,  bahwa dengan segala 

kekhawatiran apapun dari tim Belanda hal tersebut tidak akan terjadi, tim 

Belanda tetap mampu mengalahkan Denmark, penulis ingin mengungkapkan 

dari segala kelebihan yang dimiliki Belanda melalui prestasi-prestasi yang diraih 

pada pertandangin sebelum-sebelumnya, dengan mengungkapkan strategi 
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permainan yang diciptakan pelatih berusia 60 thn, secara tersembunyi   

detikSport ingin memberikan pandangan kepada khalayak, atas keberpihakannya 

terhadap tim Belanda dengan menjadikan pelatih sebagai topik pembahsan 

dalam penulisannya, seolah di usia pelatih yang seharusnya beristirahat,  justru 

terlihat berpotensi mengatur dan mengarahkan timnya hingga menjadi tim 

favorit dikalangan penggila sepakbola . 

Hal yang sama juga,  terlihat pada pernyataan (3) dan (4) yang 

disampaikan penulis, penulis ingin menonjolkan kekompakan tim Belanda atas 

kematangan strategi yang akan digunakan dalam menghadapi tim Denmark, hal 

yang begitu jelas terlihat lagi saat penulis mengungkapkan bahwa di atas kertas 

Denmark tidak begitu diunggulkan, pandangan penulis terhadap hal ini seolah 

memberikan latar bahwa dibandingkan dengan prestasi yang di miliki tim 

Belanda, Denmark tidak sebanding untuk menjadi lawan yang harus ditakuti . 

  Pernyataan penulis dalam media detikSport  ingin memberikan latar 

kepada halayak mengenai keberpihakannya terhadap tim Belanda.  Tidak sampai 

pada pernyataan diatas saja, beberapa hal yang masih sama dalam perwujudan 

penulis untuk mengungkapkan idiologinya terlihat pada pernyataan berikut :  

(1) Denmark akan menghadapi Belanda di fase grup di Piala Eropa 2012. 
Menghadapi salah satu tim favorit, Denmark berharap dinaungi dewi 
fortuna. 

    ……………………………………………………………………………… 
 
(2) Menghadapi tim yang lebih diunggulkan, Denmark sadar jika mereka 

tak boleh membuat kesalahan dalam permainan. Meski demikian, mereka 
juga berharap dinaungi keberuntungan. 

…………………………………………………………………………………                                         
(detikSport, edisi 08 Juni 2012, 07:50 WIB) 
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(3)  Salah satu favorit juara, Belanda, harus menelan hasil mengecewakan 
di laga perdana Piala Eropa. Tampil dominan sepanjang 90 menit, Tim 
Oranye kalah 0-1 dari Denmark. 

 ………………………………………………………………………………. 
(detikSport, edisi 10 juni 212, 00:56 WIB) 

 
(4) Denmark sukses mencatat kemenangan atas Belanda di laga pembuka 

Grup B Piala Eropa 2012. Kemenangan ini sekaligus jadi kemenangan 
pertama mereka atas Belanda setelah 45 tahun. 

 ………………………………………………………………………………. 
 
(5) Sejak itu, Denmark tak pernah mencatatkan kemenangan atas Belanda.   

Dari delapan pertemuan di semua ajang, Denmark kalah tiga kali dan   
lima kali bermain imbang. 

     ……………………………………………………………………………... 
(detikSport,edisi 10 juni 2012, 01 : 58 WIB) 

 
Melihat beberapa pernyataan yang disampaikan penulis, terlihat bahwa 

latar yang ingin dibangun oleh penulis media online detikSport dalam 

pertandingan sepakbola Euro 2012, terlihat bahwa idieologi penulis lebih 

cenderung pada ke unggulan tim Belanda atas segala prestasinya yang sudah 

melekat sebagai tim favorit, yang ternyata harus menerima kekalahan dari tim 

Denmark, penguasaan penulis untuk mengangkat tim Belanda sangat terlihat 

jelas, dalam pernyataan (1) dan (2) pada edisi 8 juni 2012, penulis 

mengunggulkan tim Belanda pada penulisan yang bercetak tebal, latar yang 

ingin dimunculkan oleh penulis pada khalayak yaitu meski tim Belanda 

menerima kekalahan namun tim Belanda merupakan tim yang unggul dan 

merupakan tim favorit yang tetap menjadi unggulan,  semakin terlihat ketika 

penulis lebih menekankan sesuai dengan pernyataan (4)  dan (5)  pada tulisan 

yang bercetak tebal, penulis mengungkapkan seolah ingin menunjukan 

kelemahan tim  Denmark dibandingkan dengan tim Belanda yang unggul dan 

menjadi tim favorit, padahal dalam kenyataannya tim Belanda menerima 

kekalahan oleh Denmark dengan skor 0-1.  
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  Seharusnya dalam pemberitaan penulis mengangkat kemenangan tim 

Denmark bukan justru memberikan latar kepada khalayak bahwa seolah 

kemenangan Denmark atas Belanda itu suatu keberuntungan dan keajaiban  

besar yang diraih  tim Denmark, pengungkapan penulis dalam pernyataan (4) 

sangat jelas,  penulis mengungkap sejarah Denmark yang baru pertama kali 

selama 45 thn membobol gawang Belanda. Dalam hal ini penulis terkesan 

menjatuhkan Denmark yang seharusnya Denmark terlihat unggul atas 

kemenangannya, dengan latar yang dimunculkan penulis  kepada khalayak dapat 

memberi kesan tim Denmark, merupakan tim yang biasa saja,  jauh dari 

keunggulan Belanda yang ternyata harus menerima kekalahan, penulis terlihat 

begitu melebih - lebihkan kemampuan tim Belanda yang dalam kenyataannya 

tidak demikian adanya. 

  Penjabaran mengenai  latar yang disampaikan penulis media detikSport 

edisi Euro 2012 tidak terhenti  di bagian ini saja dengan latar atas dominasinya 

terhadap tim Belanda, masih ada beberapa bagian lain  lagi yang terkait dengan 

implisit dari  latar yang ingin disampaikan penulis kepada khalayak, antara lain : 

 
(1) Spanyol paling tidak mencetak dua gol di seluruh laga kualifikasi Euro, 

sedangkan Italia jadi tim dengan pertahanan paling kokoh.Berikut statistik 
La Furia Roja kontra Gli Azzurri jelang pertemuan keduanya akhir pekan ini. 
.. ………………………………………………………………………………... 

 (detikSport,  edisi 07 juni 2012, 16:29 WIB) 
 

(2) Keputusan Vicente Del Bosque tidak  menurunkan  striker  murni  saat 
menghadapi Italia dipertanyakan Jose Mourinho. Pelatih Real Madrid  itu 
juga menyanjung Andrea Pirlo dan Daniele De Rossi. 
………………………………………………………………………………….. 
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(3)  Beberapa peluang berhasil dikreasikan La Furia Roja, tetapi lebih banyak 
yang terbuang percuma. Gol baru datang di babak kedua dari Fabregas, 
sebagai balasan karenaempat menit sebelumnya Antonio Di Natale 
menjebol gawang Iker Casillas. 

                                ………………………………………………………………………………….. 
                                (detikSport, edisi 11 Juni 2012, 07:44 WIB) 

 
(4) Italia mengakhiri rentetan kemenangan beruntun Spanyol di laga 

kompetitif, saat kedua tim bermain seri 1-1. Dua pencetak gol di laga itu, 
Antonio Di Natale dan Cesc Fabregas, juga mengukir capaian khusus. 
………………………………………………………………………………… 

(detikSport, edisi 11 Juni 2012, 05:18 WIB) 
  

  Pernyataan yang disampaikan penulis tidak hanya memberikan latar yang 

berpihak kepada tim Belanda saja, dapat terlihat juga pada pernyataan diatas. 

Seperti pada pernyataan (1) penulis media detikSport seolah ingin membangun 

latar yang menonjolkan tim Italia, hal tersebut terlihat saat penulis 

menggungkapkan fakta mengenai tim Sepayol yang  memang terlihat unggul 

dalam permainan sebelum-sebelumnya, namun desela-sela pernyataan tersebut  

penulis juga menojolkan tim Italia yang dapat menjadi tim dengan pertahanan 

yang kokoh, pengungkapan hal tersebut,  terlihat bahwa penulis ingin 

memberikan latar kepada khalayak  perumpamaan yang ingin dimunculkan 

penulis ini  seperti  “kalau tim Sepayol mencetak dua gol di seluruh laga 

kualifikasi Euro maka kenapa tidak,   tim Italia pun  mampu menjadi tim dengan 

pertahanan yang kokoh sehingga mampu menyetrakan posisi dengan tim 

Spanyol” pernyataan inilah yang secara tidak langsung ingin disampaikan 

penulis dari pernyataan tersebut, penulis ingin memunculkan latar atas 

keberpihakannya terhadap tim Italia yang seolah keunggulannya dapat  

disetarakan dengan tim Spanyol.  

  Latar  yang sama, yang dibangun oleh penulis  juga terlihat dalam pernyataan 

(2) dan (3) penulis memunculkan pernyataan yang diungkapkan pelatih tim 
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Spayol seperti yang terlihat pada kalimat bergaris tebal pada kutipan (2) Dengan 

pernyatan yang diungkapkan Jose Mourinho saat memuji salah satu pemain tim 

Italia  Andrea Pirlo terdapat tujuan tertentu yang ingin dimunculkan penulis, 

penulis seolah  ingin memunculkan latar kepada khalayak mengenai keunggulan 

tim Italia dengan memunculkan pemain yang berprestasi dalam permainannya 

yang saat itu, mendapat pujian dari pelatih Spayol.  

 Sekilas memang terlihat nyata dan fakta yang  memang demikian adanya, 

tetapi apabila dicermati secara mendalam hal tersebut sangat bertentangan,  

bagaimana bisa seorang pelatih lawan memuji permainan yang dimainkan oleh 

lawan, hal tersebut terlihat justru dimunculkan oleh penulis dan  jelas bahwa 

penulis ingin memberikan latar bahwa memang sudah sepantasnya,  tim Italia 

mendapat pujian atas permainanya, padahal fakta kebenaran belom terlihat jelas, 

apakah tim Italia dapat membuktikan prestasinya untuk menghadapi lawan 

sampai kemenangan berada ditangan tim tersebut.  

Ditambah lagi dengan kemunculan yang dinyatakan penulis pada 

pernyataan (3) yang mengungkapkan mengenai, fakta peluang yang diciptakan 

tim Sepanyol namun banyak yang terbuang percuma, pernyataan ini yang dapat 

mengungkap latar penulis atas keberpihakannya kepada tim Italia,  ditambah 

dengan pernyataan penulis yang membandingkan tim Sepanyol dengan tim 

Italia, dapat terlihat pada tulisan yang bercetak tebal bagian dua pada 

pernyataan (3) penulis mengungkapkan antusias pemain Sepanyol dapat 

termotivasi dari pemain Italia yaitu Antonio Di Natale yang telah  mencetak gol 

terlebih dahulu.   
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Pemunculan pernyataan yang dibangun penulis dapat terlihat nyata dan 

sesuai dengan fakta yang ada, namun sayangnya pembelaan terhadap tim 

Sepanyol tidak dilakukan penulis, terlihat pada pernyataan  ini, “Beberapa 

peluang berhasil dikreasikan La Furia Roja, tetapi lebih banyak yang terbuang 

percuma”.  Pernyataan ini seolah menjatuhkan tim Sepanyol,  meski diawal 

penulis menyembunyikannya,  dengan seedikit mengangkat  Sepanyol atas 

kelincahannya menggiring bola lawan. Melalui pernyataan ini Penulis ingin 

memunculkan latar bahwa secerdik apa pun pemain Sepanyol menggiring bola 

lawan, tetap saja terlihat sia-sia bila tidak dapat membobol gawang tim Italia. 

Pernyataan (4) juga mendasari keberpihakan penulis atas latar yang ingin 

disampaikan secara tidak langsung kepada khalayak atas keberpihakannya 

terhadap tim Italia, tidak jauh dari pernytaan (1), (2) dan (3) untuk kali ini dalam 

pernyatan (4) penulis ingin memunculkan bahwa Italia mampu mengimbangi tim  

Sepanyol melalui permainan dengan skor imbang 1-1 dengan pengungkapan 

penulis yang bercetak tebal bagian satu dalam pernyataan (4), jelas terlihat 

penulis mengungkapkan bahwa Italia mampu menghentikan rentetan 

kemenangan yang dicetak oleh Sepanyol, dengan begitu latar yang 

dimunculkan penulis, tertuju pada Italia yang terlihat mampu menahan 

kemenangan Sepanyol atas keunggulannya dan Italia terliahat mampu 

mengimbangi Sepanyol yang memang sudah menjadi tim handal dimata dunia.  

Ditambah lagi dengan pengungkapan penulis atas dua pencetak gol   yang 

berasal dari  pemain Italia Antonio Di Natale dan pemai Sepanyol Cesc 

Fabregas, dengan adanya pernyataan tersebut, seoalah penulis ingin 
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memunculkan kesetaraan perestasi pemain Italia dengan pemain Sepanyol atas 

pencetakan gol dengan sekor seri.  

b. Detil 

Elemen ini berhubungan dengan kontrol informasi yang ingin ditampilkan 

seseorang atau penulis dalam pemberitaannya. Informasi yang menguntungkan 

akan ditampilkan secara berlebihan, detil yang lengkap, bahkan bila perlu 

dengan data-data. Sebaliknya, informasi yang merugikan ditampilkan sedikit, 

bahkan tidak sama sekali. Detil yang panjang dan lengkap akan merupakan 

penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu 

kepada khalayak.  

Hal ini dapat terlihat dari beberapa pernyataan yang disampaikan penulis 

media detikSport dalam berita pertandingan sepakbola Euro 2012 :  

     .………………………………………………………………….. 
(1) Menerapkan formasi 4-3-3,  Spanyol tampil dengan tiga pemain depan  

yang  kesemuanya bukan penyerang tengah  meski mereka memang 
memiliki naluri serang tinggi;  David Silva, Andres Iniesta, dan Cesc 
Fabregas. 

   .………………………………………………………………………………….. 
 
(2)  Dengan skema  tanpa penyerang itu  Spanyol  baru bisa  mencetak  gol 

setelah Italia terlebih dulu unggul. Di sekitar 16 menit terakhir 
Fernando Torres akhirnya diturunkan Spanyol. Ia menjadi satu - 
satunya penyerang murni  'Tim Matador'  di dalam laga itu, kendati ia 
gagal mengubah skor akhir 1-1. 

( detikSport edisi, 11 Juni 2012, 02 : 33 WIB) 
    ..………………………………………………………………………………… 
 
(3)  Italia memetik hasil imbang 1-1 saat  berhadapan  dengan  Spanyol  di  

Municinipal Stadium, pada laga pertamanya di Piala Eropa 2012. 
Beberapa jam setelahnya, Kroasia tampil gemilang dengan menggasak 
Republik Irlandia dengan skor 3-1. 
                                                   (detikSport edisi, 12 Juni 2012, 09 : 52 WIB) 

…………………………………………………………………………………… 
 
(4)  Setelah  melewati jalannya  masing-masing,   Spanyol dan Italia akan  

kembali berhadapan di final.  Mempertimbangkan permainan anak 
didik  Cesare Prandelli semakin membaik dari satu pertandingan ke 



59 
 

pertandingan berikutnya, Spanyol dianggap dalam ancaman serius 
untuk  bisa mempertahankan titelnya. 

         ………………………………………………………………………………... 
(detikSport edisi, 29 Juni 2012, 20 : 38 WIB )  

 
Detil diatas tidak jauh dari keberpihakan tim Italia yang dilakukan penulis 

media detikSport dalam menyampaikan pemberitaannya hal tersebut dapat 

terliahat melalui pernyataan diatas pada pernyataan (1), penulis begitu detail 

memunculkan  strategi  4-3-3 yang digunakan lawan yaitu Spayol, tidak hanya 

itu saja dalam hal ini penulis juga secara rinci menyebutkan nama-nama 

pemain Spanyol yang tampil dengan tiga pemain depan yang  kesemuanya 

bukan merupakan  penyerang tengah, dengan sedikit pujian yang diberikan 

penulis terhadap pernyataan yang menerangkan bahwa pemain Spanyol 

memiliki naluri penyerang yang tinggi, terlihat benar dan sesuai dengan fakta 

yang terlihat saat pemain Spayol mampu melakukan strategi yang telah 

diciptakan sang pelatih, hal itu begitu sempurna ditampilkan penulis melalui 

detail yang sesuai dengan fakta pada pernyataan (1).  

Namun hal itu melemah saat penulis mulai membandingkan dengan tim 

Italia, pada pernyataan (2) edisi pemberitaan yang sama, secara detail penulis 

mengungkapkan keunggulan tim Italia yang dapat mendahului Spanyol 

dalam mencetak gol, dengan detail yang dimunculkan penulis dalam 

pernyataan tersebut, penulis terlihat jelas menjatuhkan Spanyol yang saat 

itu,dalam pernyataan penulis meski menggunakan strategi apapun dalam 

permainannya, tetap masih terlihat unggul tim Italia yang lebih dulu mencetak 

gol, dengan menyebutkan secara detail  pemain Italia,  sampai  waktu saat 

pemain tersebut mencetak gol juga diungkapkan penulis, hal tersebut membuat 
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penulis media detikSport secara tidak langsung menampakan keberpihakannya 

yang terlihat melalui elemen detail yang secara rinci detikSport ungkapkan 

dalam pemberitaanya terhadap  tim Italia.  

Detail yang disampaikan penulis tidak terhenti pada pernyataan (1) dan (2) 

saja, pernyataan selanjutnya juga menunjukan detail yang menjelaskan secara 

rinci dengan maksud tertentu yang ingin dimunculkan detikSport  terhadap  tim 

Italia. Pernyataan (3) detil yang ingin disampaikan penulis kepada khalayak 

terlihat pada huruf yang bercetak tebal, penulis memunculkan secara detail skor 

imbang antara Italia dengan Spanyol, beserta keterangan tempat berlangsung 

pertandingan tersebut dengan menyebutkan detail tempat yang merupakan 

pertama kalinya digunaka dalam pertandingan sepakbola piala  Eropa 2012, 

solah penulis ingin memunculkan detail atas kekuatan tim Italia yang mampu 

mengimbangi tim Spanyol dengan skor imbang 1-1, penulis begitu sempurna 

menutupi  keberpihakannya terhadap tim Italia dengan memunculkan detail tim 

Kroasia yang tampil cantik membobol gawang lawan dan memperolehan  skor 

3-1.   

 Detil yang dimunculkan penulis kepada khalayak memiliki maksud 

tertentu agar keberpihakan terhadap tim Italia tidak begitu tampak dipandangan 

khalayak. Hal yang sebenarnya penulis telah memberi detail yang lebih dominan 

dalam memunculkan Italia sebagai tim yang tangguh dan mampu bersaing, 

dibandingkan dengan pemberitaan yang dilakukan penulis terhadap tim Spanyol.  

Pemberitaan terhadap pertandingan sepakbola Euro 2012, yang 

disampaikan oleh penulis ternyata tidak terfokus pada tim Italia saja, penulis 
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juga menujukkan unsur keberpihakannya terhadap tim Belanda, dapat diamati 

melalui kutipan dibawah ini :  

 …………………………………………………………………… 
(1)  Pada pertandingan yang berlangsung di Metalist Stadium, Kharkiv, 

Sabtu (9/6/2012) malam WIB, Belanda tampil lebih dominan. Mereka 
melepaskan 32 tembakan, namun hanya lima yang berstatus tepat 
sasaran. Dominasi Belanda juga terlihat dalam ball possession mereka 
yang mencapai angka 55%. 
...………………………………………………………………….. 

(detikSport edisi, 10 Juni 2012, 05 : 21 WIB) 
 ..………………………………………………………………………………………….. 
                       (2)  Dilansir dari Infostrada, ini adalah kemenangan pertama bagi Tim Dinamit 

atas Oranje dalam kurun waktu 45 tahun. Terakhir kali Denmark meraih 
kemenangan atas Belanda adalah di tahun 1967 di kualifikasi Piala 
Eropa.Kala itu Denmark menang dengan skor 3-2 atas Johan Cruyff dkk. 

 ……………………………………………………………………………………. 
  (detikSport edisi, 10 Juni 2012, 01 : 58 WIB) 

                                …………………………………………………………………………………. 
(2)  Oranje tergabung di Grup B yang dikenal sebagai grup maut bersama  

Jerman, Portugal, dan Denmark. Pasukan Bert van Marwijk akan 
mengawali turnamen dengan menghadapi Denmark pada 9 Juni 
mendatang. 

                                 …………………………………………………………………… 
(detikSport edisi, 06  Juni 2012, 01 : 04  WIB) 

 
  Pernyataan diatas menunjukan unsur keberpihakan penulis media 

detikSport  terhadap tim Belanda.  Hal tersebut  dapat terlihat dari pernyataan 

(1) yang menjelaskan bahwa Belanda tampil lebih dominan dengan 

melepaskan 32 tembakan, detail yang disampaikan penulis sangat jelas, penulis 

memberikan pandangan kepada khalayak akan detail yang dimunculkan, 

melalui pernyataan tersebut penulis ingin mengunggulkan tim Belanda, 

padahal apabila melihat  pada judul pemberitaan pada edisi pertandingan 

tersebut, yaitu Belanda Kalah, Van Bommel Speechless                                 

(tidak dapat mengungkapkan apa-apa), apabila  melihat dari judul pemberitaan 

yang diungkapkan penulis,  pengunggkapan pemberitaan seharusnya terfokus  

pada tim yang memperoleh kemenangan  atau mengenai kekalahan tim 
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Belanda yang sesuai dengan judul pada pemberitaan tersebut,  namun hal 

tersebut tidak demikian adanya, penulis justru mengunggulkan tim Belanda 

dengan detail yang sesuai dengan pernyataan (1).  

Penulis membandingkan permainan antar tim.  Dalam pertandingan  

tersebut, dengan mengungkapkan keunggulan-keunggulan tim Belanda yang 

mendominasi pada ball possession yang mencapai 55%. Secara detail penulis 

mengungkapkannya dengan tujuan memberikan pandangan terhadap khalayak, 

bahwa dibalik kemenangan Denmark, terdapat prestasi yang gemilang yang 

dilakukan tim Belanda meski sebenarnya dalam prestasi dilapangan saat 

berhadapan dengan Denmark tidak dapat meraih  kemenangan.   

Pernyataan (2) juga tidak jauh berbeda dengan pengungkapan penulis pada 

pernyataan pertama, pada pernyataan (2) detil yang dimunculkan penulis 

seolah ingin memberikan pandangan kepada khalayak atas kemenangan tim 

Denmark yang baru pertama kali atas tim Belanda dalam kurun waktu 45 

tahun, dengan pengungkapan sejarah mengenai Denmark yang secara detail 

diungkapkan hingga,  sejarah kemenangan Denmark atas Belanda yang baru 

pertama diraihnya.  Hal tersebut  disampaikan dengan maksud tertentu, yang 

ingin dimunculkan penulis dalam pemberitaannya, penulis seolah ingin 

menutupi kekalahan tim Belanda dengan mengungkapkan secara detail bahwa 

sekian lama dari kurun waktu 45 tahun, Denmark mencoba membobol gawang 

Belanda, baru saat inilah bisa menembus pertahanan tim Belanda, hal tersebut 

menjadi satu hal yang wajar atas tim Denmark yang memenangkan 

pertandingan di laga Euro 2012 dengan melawan tim Belanda.  
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Penulis secara tidak langsung memberikan detail dengan menjatuhkan tim 

Denmark yang begitu sulitnya untuk menadapatkan kemenangan atas Belanda, 

hingga dalam pernyataan (2) ini, muncul  satu keberpihakan yang terlihat lagi 

oleh  penulis atas tim Belanda dalam pemberitaannya.  

Terlihat kembali keberpihakan penulis atas tim Belanda, dalam pernyataan 

(3) detail yang diungakapkan penulis memiliki maksud tertentu dalam 

pemberitaannya, dengan memunculkan detail mengenai asal tim oranje atau 

tim Belanda yang berasal dari grup B yang merupakan grup maut dan 

kumpulan tim-tim yang handal di dalamnnya, penulis ingin memberikan 

pandangan terhadap khalayak bahwa secara tidak langsung dari detail yang 

disampaikan penulis, tim Belanda merupakan tim yang berpotensi dan ungggul 

yang juga sudah tergabung dalam grup yang dikenal dengan grup maut atas 

prestasinya dilapangan, pernyataan yang mengungkapkan grup B yang dikenal 

sebagai grup yang handal,  memiliki maksud tertentu yang ingin di ungkapkan 

penulis dalam pemberitaannya.   

Penulis ingin memberikan pandangan bahwa Grup yang handal dan 

menjadi grup maut, juga di karnakan Belanda menjadi salah satu tim yang 

unggul yang tergabung di dalamnya,  dan memang sudah sepantasnya berada 

dalam grup tersebut yang merupakan grup unggulan dengan  kemampuan 

untuk bersaing merebut kemenanngan membobol gawang lawan pada 

pertandingan sepakbola di laga Euro 2012.  
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 c. Maksud  

Elemen ini hampir sama dengan elemen detil, seperti dalam kerangka 

teori, elemen maksud ini menguraikan informasi yang menguntungkan 

komunikator secara jelas dan eksplisit. Sebaliknya, yang merugikan akan 

diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Dalam konteks media, 

elemen ini menunjukkan secara implisit, wartawan (penulis)  menggunakan 

praktek bahasa tertentu untuk menonjolkan kebenarannya dan secara implisit 

menyingkirkan versi kebenaran lain.  

Hal ini dapat terlihat melalui beberapa pernyataan yang disampaikan 

penulis melalui media detikSport pada pertandingan Euro 2012. Keberpihakan 

media detikSport yang diungkapkan oleh penulis dapat terlihat jelas, melalui 

beberapa kutipan dari pernyataan  yang di sampaikan penulis dalam 

pemberitaannya kepada khalayak :  

                                  ……………………………………………………………….. 
(1). Meski harus menghadapi Spanyol sebagai  juara bertahan, Prandelli 

meminta anak asuhnya tidak ciut nyali lebih dulu dan harus 
membuktikan penampilan terbaik mereka untuk memberikan 
kegembiraan bagi masyarakat Negeri Pizza itu. 

      …………………………………………………………………………….. 
 (detikSport edisi, 30 Juni 2012, 08 : 51 WIB) 

                                      ……………………………………………………………………………… 
(2).Itulah yang terjadi di laga final Piala Eropa tadi malam, yang 

berkesudahan   4-0 untuk Spanyol, hasil yang jauh berbeda dengan 
pertarungan mereka di babak grup yang berakhir sama kuat 1-1. 

………………………………………………………………………………... 
(detikSport edisi, 02 Juli 2012, 15 : 42  WIB 

                                    ……………………………………………………………………………….. 
(3).Sadar dengan margin kekalahan yang sangat besar,Buffon 

menyebutkanSpanyol  merupakan tim yang terlalu superior. Dengan 
kondisi seperti itu, pemain asal Juventus itu menyebutkan bakal lebih 
mudah bagi Italia untuk menerima kekalahan.  
…………………………………………………………………………….. 

  (detikSport edisi, 02 Juli 2012, 05 : 49  WIB) 
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  Seperti yang telah dijelaskan, pada elemen maksud ini, menguraikan 

informasi yang menguntungkan komunikator secara jelas dan eksplisit. 

Sebaliknya, yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan 

tersembunyi.  Pada pernyataan (1) kutipan diatas penulis menyampaikan, 

secara eksplisit dan benar bahwa tim Spanyol merupakan tim dengan juara 

bertahan, namun dibalik fakta yang terungkap, penulis secara tersamar 

memiliki motif tertentu untuk menunjukan keberpihakannya terhadap tim 

Italia.  

  Penulis memunculkan optimisme dari tim Italia yang mampu untuk 

bertanding dengan baik mencetak kemenangan melawan tim Sepanyol,  meski 

sebenarnya terlihat sulit dikarnakan tim Sepanyol merupakan tim yang handal 

dan susah terkalahkan,  dengan memunculkan  pernyataan  melaluai ungkapan 

Prandelli selaku pelatih Italia yang saat itu mensuport dan  meminta anak 

asuhnya menujukan yang terbaik dalam pertandingan melawan tim Sepanyol.  

Penulis ingin menujukan bahwa apabila dukungan yang kuat dan optimesme 

yang dimiliki oleh  setiap pemain,  maka  sehebat apapun lawan akan mudah 

terkalahkan, hal itu dimaksudkan penulis untuk memberi kesan tim Italia 

mampu mengalahkan tim Sepanyol,  yang di sebut-sebut sebagai tim dengan 

juara bertahan.  

  Tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang di ungkapkan penulis dalam 

pemberitaannya, terlihat pada kutipan (2). Kebenaran yang terjadi tetap 

dimunculkan oleh penulis yaitu terkait dengan kemenangan Sepanyol dengan 

skor 4-0 melawan Italia, namun di balik kemunculan skor yang diraih tim 
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Sepanyol, terdapat maksud tertentu secara implisit yang ingin disampaikan 

penulis melalui pemberitaannya, pernyataan keberpihakan kepada tim Italia 

terlihat sangat jelas saat kekecewaan penulis terungkap dalam pernyataannya  

yang membandingkan pemerolehan skor di laga final dengan pemerolehan skor 

di babak grup dengan skor 1-1 yang menujukan  sama kuat,  hal tersebut seolah 

ingin penulis munculkan dengan  maksud tertentu kepada khalayak dalam 

pemberitaannya, kemenangan Sepanyol hanya bisa menjadi satu hal yang 

dikecewakan oleh penulis atas keberpihakannya terhadap tim Italia,  dengan 

permainan yang seharusnya,  dapat bermain setara dan imbang dengan lawan 

yaitu tim superior (Spanyol).   

  Terungkap kemabali secara jelas keberpihakan penulis, yang masih saja 

tertuju pada tim Italia yang seharusnya menjadi tim yang cukup untuk 

diunggul-unggulkan, namun tidak demikian adanya,  penulis detikSport justru, 

memberikan kesan yang berbeda pada pemberitaannya kepada tim negri pizza 

tersebut. Terlihat pada pernyataan selanjutnya pada kutipan (3) dalam elemen 

maksud ini, penulis begitu tersamar ingin memberikan kesan yang sudah 

menjadi hal sewajarnya  atas kekalahan tim Italia bertanding melawan  

Sepanyol, pengungkapan secara jelas dengan fakta yang dilontarkan oleh  

Buffon  menyebutkan Spanyol  merupakan tim yang terlalu superior dan 

dengan begitu tim Italia dapat dengan mudah menerima kekalahan, secara 

sengaja pernyataan Buffon tersebut munculkan dan disertakan oleh penulis 

dalam pemberitaannya, dengan maksud tertentu untuk  memeberikan kesan 

kepada khalayak, bahwa tim Italia bukanlah tim yang kalah begitu saja, 
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melainkan tim yang menjadi lawannya,  terlalu Superior untuk dikalahkan.   

Hal tersebut semacam pembelaan yang diungkapkan penulis secara tersamar 

agar kekalahan tim Italia tidak begitu menggemparkan dan terkesan biasa saja.  

          Bila penulis media detikSport di dalam pemeberitaannya, terlihat begitu 

antusias saat memberitakan tim Italia dengan segala keberpihakannya,  

menyampaikan informasi secara benar, dengan maksud tertentu dan tersamar 

secara implisit, tidak jauh berbeda  dengan tim Belanda yang menjadi sasaran 

utama bagi penulis untuk memperlihatkan keberpihakannya yang secara 

tersamar dapat terlihat melalui pembahasaan pada bagian elemen maksud ini, 

berikut beberapa pernyataan yang menujukkan unsur keberpihakan penulis 

media detikSport kepada tim Belanda yang juga di sebut dengan tim orange. 

                              ………………………………………………………………… 
(1) Di tahun 1992, Denmark memang berhasil menyingkirkan Belanda di 

babak semifinal Piala Eropa tahun 1992.Namun kemenangan Denmark di 
babak semifinal itu didapat lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 di. 
….…………………………………………………………………………….

.. (detikSport edisi,10 Juni 2012, 01 : 58  WIB) 
 

(2) Belanda lepas landas ke Polandia-Ukraina dengan kemenangan 6-0 atas 
Irlandia Utara. Namun, bagi Robin van Persie, kemenangan itu bukanlah 
sesuatu yang luar biasa.Ujian Belanda sesungguhnya ada pada 
Denmark.  

  
        Kemenangan yang diraih di Amsterdam Arena itu tergolong 

impresif.Tetetapi, Belanda menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Pelatih 
Bert Van Marwijk bahkan terang-terangan mengatakan bahwa hasil 
tersebut bukan sesuatu yang penting mengingat status Irlandia Utara 
sebagai tim level dua. 

      ……………………………………………………………………………….. 
  (detikSport edisi, 04  Juni 2012, 11 : 22  WIB) 

 
  Pernyataan (1) merupakan pernyataan dengan maksud yang ingin 

dimunculkan penulis bahwa dibalik kebenaran mengenai kemenangan Denmark 

saat melawan Belanda di babak semi final pada tahun 1992, memiliki tujuan 

tertentu untuk dimunculkan dalam pemberitaan media detikSport, dengan 
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pernyataan yang menojolkan sejarah kemenangan Denmark, secara nyata saat 

melihat pernyataan tersebut tidak ada yang aneh dan berbeda, namun apabila 

secara jeli diamati penulis memberikan maksud tertentu dalam penyampaiannya, 

dibalik pernyataan yang saat itu merujuk pada tim Denamark atas 

kemenangannya yang dapat menyingkirkan Belanda, ternyata penulis 

menyelipkan keberpihakannnya terhadap tim Belanda.  

Penulis mencoba mengungkapkan secara terbuka mengenai kemenangan 

Denmark yang didapat melalui adu finalti setelah bermain imbang 2-2 diwaktu 

normal, pemunculan pernyataan yang menyatakan bahwa kemenangan tersebut 

didapat melalui adu finalti merupakan cara penulis ingin memberikan maksud 

tertentu dibalik kebenaran yang ada,  bahwa apabila pertandingan tersebut 

berlangsung tanpa adanya adu finalti mungkin Denmark tidak akan 

memenangkan pertandingan tersebut, ditambah lagi penulis secara tersamar juga 

menekankan atas skor sebelum Denmark meraih kemenangannya, dengan skor 

imbang di waktu yang normal, kemenangan Denmark seoalah menjadi satu hal 

yang seharusnya tidak boleh terjadi dengan kondisi sama  kuat yang meski 

berujung pada kemenangan yang diraih oleh tim Denmark.  

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan (2), saat penulis mengungkapkan, 

kemenangan yang diraih di Amsterdam Arena atas Irlandia utara, dengan 

ekspresi Belanda yang terkesan biasa-biasa saja, dan bukan menjadi suatu hal 

yang luar biasa atas kemenangan tersebut, karna yang sebenarnya bagi Belanda 

menjadi ujian terbesar adalah  saat berhadapan dengan Denmark, dengan 

demikian kemenangan Belanda atas Irlandia utara dapat dengan mudah 
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diperoleh. Melihat pernyataan (2) tersebut sekilas penulis tidak memiliki maksud 

tertentu atas keberpihakannya kepada tim Belanda secara tersamar penulis 

mencoba menyembunyikan keberpihakannya, yang terlihat justru penulis 

memunculkan adanya kebenaran atas tim Denmark yang ternyata menjadi 

ancaman  bagi tim Belanda.  

Dibalik pernyataan yang benar tersebut, terdapat maksud tertentu yang 

ingin disampaikan penulis secara tersamar, pada pernyataan (2) penulis 

memunculkan kekhawatiran Belanda atas Denmark, yang seolah Denmark lebih 

dominan dalam pemberitaan tersebut,  namun dalam pernyataan lain  seperti 

pada pernyataan (1) penulis justru memberikan pandangan atas kemenangan 

yang diraih Denmark merupakan satu keberuntungan melalui tendangan finalti, 

hal ini sangat tidak sesuai apabila kita kaitkan dengan pernyataan yang 

menyatakan bahwa ketakutan Belanda atas Denmark, nyatanya, penulis tidak 

menonjolkan akan kemenangan Denmark yang seharunya itu memang harus 

dilakuakan karna sesuai dengan fakta, Belanda mengalami kekalahan atas 

Denmark, yang diungkapkan penulis justru sebaliknya, penulis memberikan 

pembelaan terhadap Belanda sebagai tim favorit yang sebenarnya mampu 

bersaing menghadapi Denmark, hal tersebut justru mengundang banyak 

pertanyaan sehingga terungkap secara jelas,  bahwa penulis memang memiliki 

maksud tertentu dibalik pemberitaan yang benar atas kemenangan Denmark.  
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4.2. Representasi Berita Sepakbola Euro 2012 Melalui Struktur Sintaksis   

        Dalam Media detikSport 

Struktur sintaksis merunjuk pada bagaimana bentuk dan susunan kalimat 

yang dipilih.Oleh penulis media detikSport dalam pemberitaan pertandingan 

sepakbola , sehingga membentuk opini publik yang positif dan menimbulkan 

simpati khalayak terhadap slah satu tim tertentu yang diberitakan dengan 

keberpihakan yang dilakukan penulis media detikSport. 

Elemen-elemen yang termasuk dalan struktur semantik meliputi: bentuk 

kalimat  dan koherensi.  

4.2.1 Bentuk Kalimat  

a. Topikalisasi  

  Topikalisasi dalam pembahasan ini, merupakan pengedepanan  hal pokok,  

terhadap hal tertentu yang mengacu pada keberpihakan penulis media detikSport 

pada  salah satu tim diajang pagelaran pertandingan sepakbola Euro 2012,  

dengan tujuan tertentu ingin membentuk opini publik sesuai dengan 

keberpihakan penulis terhadap tim yang lebih diunggulkan.  

Berikut topikalisaasi yang dimunculkan penulis media detikSport atas 

keberpihakannya terhadap salah satu tim : 

                      Italia Tak Punya Pilihan Selain Menang 
 

(1) Setelah bermain imbang dengan Spanyol, tak ada pilihan lain buat Italia 
untuk memetik kemenangan di pertandingan kedua. Karenanya, laga 
menghadapi Kroasia bisa jadi penentu langkah berikutnya Gli Azzurri. 
………………………………………………………………………………… 

(detikSport edisi, 12  Juni 2012, 09: 52  WIB) 
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Italia Yakin Spanyol – Kroasia Takkan ‘Main Mata’ 
 

(2) Italia dalam posisi yang tidak menguntungkan di Piala Eropa 2012. Mereka 
bisa tersingkir kalau Spanyol dan Kroasia "main mata" di laga ketiga. 
Namun, kubu Gli Azzurri yakin hal itu tak akan terjadi. 
………………………………………………………………………………… 

(detikSport edisi, 15  Juni 2012, 08: 49  WIB) 
 

'Italia Tak Boleh Takut pada Spanyol' 
 

(3).Tak diunggulkan untuk melaju ke final nyatanya Italia mampu 
melakukannya. Sudah mencapai partai puncak, Azzurri diminta tak takut 
untuk melawan Spanyol untuk bisa merebut titel Piala Eropa kedua mereka. 
 ………………………………………………………………………………... 

                                           (detikSport edisi, 30  Juni 2012, 08: 51 WIB) 
 

                                 'Spanyol Terlalu Superior untuk Italia' 
 
(4) Italia kalah telak dari Spanyol saat melakoni laga final Piala Eropa. Atas   

hasil 0-4 yang diderita, Gianluigi Buffon menyebut kalau sang lawan terlalu 
superior. 

     ……………………………………………………………………………….... 
                                              (detikSport edisi, 02 Juli 2012, 05: 49  WIB) 

 
         Italia yang Gagal Mengulang, Spanyol yang Tetap Jadi Diri Sendiri 
 
(5). Italiagagal mengulang keberhasilan mereka meredam Spanyol di pertemuan 

pertama mereka di fase grup. Di partai puncak taktik mereka gagal, dan 
Spanyol tetap menjadi diri sendiri yang memukau. 

     Itulah yang terjadi di laga final Piala Eropa tadi malam, yang berkesudahan 4-
0 untuk Spanyol, hasil yang jauh berbeda dengan pertarungan mereka di 
babak grup yang berakhir sama kuat 1-1. 
…………………………………………………………………….................... 

                                              (detikSport edisi, 02 Juli 2012, 15: 42  WIB) 
 

  Topikalisaasi yang dimunculkan oleh penulis, didominasi dengan 

keberpihakannya terhadap timItalia, terlihat dari beberapa judul dan juga 

pernyataan yang dimunculkan di awal pemberitaan.  Dari beberapa data pada 

pemberitaan yang dimunculkan penulis  terlihatlebihdidominasi dengan 

pemberitaan atas tim Italia, yang seharusnya tim yang mencetak 

kemenannganlah yang lebih dominan untuk terlihat dalam satu pemberitaan. Hal 

ini menunjukan bahwa penulis lebih berpihak kepada tim Italia, terlihat dari 

pernyataan (1) dengan judul berita Italia Tak Punya Pilihan Selain Menang.  
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  Jika diperhatikan judul pemberitaan tersebut tidak memiliki masalah, 

namun apabila diamati kembali,  tanpa disadari penulis telah mengedepankan hal 

pokok terhadap tim Italia, sehingga memunculkan keberpihakan penulis 

terhadap tim tersebut,  ditambah lagi dengan pernyatan diawal pemberitaan  atau 

lead yang menerangkan bahwa setelah Italia mampu bermain imbang dengan 

Spanyol tidak ada pilihan lain lagi selain Italia harus menang pada pertandingan 

kedua, pernyataan ini menjelaskan tentang dukungan langsung  yang diberikan 

penulis dengan munculkannya  di awal pemberitaan terhadap tim Italia, dengan 

maksud membentuk opini public terhadap optimisme kemenangan italia yang 

belum jelas kebenarannya, dari hal tersebut penulis media detikSport ingin 

membuat pandangan seolah tim Italia dapat mengungguli tim Sepanyol.  

  Tidak jauh berbeda dengan pernyataan (2) dan (3) dengan judul yang 

kembali penulis munculkan atas keberpihakannya terhadap Italia, begitu juga 

dengan lead yang masih saja mengedepankan tim Italia.  Pada pernyataan (4) 

dengan judul Sepanyol Terlalu Superior Untuk Italia, penulis seolah 

memberikan pembelaan terhadap tim Italia yang mengalami kekalahan 4-0 atas 

Spanyol, pengedepanan hal pokok terlihat pada judul yang diberikan penulis.     

Italia tetap menjadi yang terdepan dalam hal ini terdapat maksud tertentu yang 

ingin dimunculkan, penulis ingin memberikan pandangan kepada publik atas 

kekalahan Italia yang merupakan suatu kewajaran dengan mengungkapkan 

bahwa Spanyol terlalau superior untuk dikalahkan, dengan adanya pernyataan 

tersebut, penulis ingin membentuk opini publik bahwa kekalahan Italia itu 

merupakan satu kewajaran karna yang menjadi lawan merupakan tim yang sulit 
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terkalahkan, dengan demikian opini publik terhadap kekalahan Italia dapat 

tersamarkan oleh pemberitaan media detikSport. 

Lebih jelas  dan terlihat kembali keberpihakan penulis masih tertuju pada 

Italia. Pada pernyataan (5) dengan judul pemberitaan yang merupakan 

pemberitaan terahir di pagelaran pertandingan sepakbola Euro 2012 sekali pun, 

penulis masih saja memunculkan maksud tertentu atas keberpihakannya 

terhadap tim negri Pizza tersebut. Pada judul pemberitaannya yaitu “ Italia yang 

Gagal Mengulang,  Spanyol yang Tetap Jadi Diri Sendiri”. Terdapat maksud 

tertentu yang ingin  dimunculkan penulis dalam pemberitaannya,  pengedepanan 

hal pokok atas tim Italia terjadi saat penulis memunculkan italia terlebih dahulu 

diawal penulisan judul pemberitaan atas kemenangan Spanyol, seharusnya tim 

Sepanyol lah yang dikedepankan atas prestasi kemenangan yang telah diraihnya. 

Namun, hal tersebut tidak demikian adanya untuk dilakuakan penulis dalam 

memunculkan opini public atas tim Sepanyol. Seperti pada judul pemberitaan 

yang di munculkan penulis, sekilas saat  kita  membaca judul tersebut masih  

terfokus pada tim Sepanyol yang meraih kemenangan dengan  penuh percaya 

diri, memang benar hal tersebut dimunculkan oleh penulis,  dan Sepanyol pun 

secara nyata dapat bermain baik hingga mencapai kemenangan yang membuat 

tim Italia sedikit terperangah menerima kenyataan tersebut.        

  Dibalik fakta tersebut yang ingin di kedepankan  oleh penulis adalah tim 

Italia, dari judul pemberitaan dapat terliahat Italia menjadi topikalisasi, disusul 

dengan lead yang ingin di munculkan oleh penulis bahwa dibalik kekalahan 

Italia atas Sepayol, tim Italia teteap menjadi tim yang mampu bersaing meski 
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menerima kekalahan yang begitu mengecewakan dengan skor 4-0 pada akhir 

pertandingan Euro 2012. Penulis media detikSport ingin memunculkan 

pandangan publik terhadap tim Italia, bahwa meski kondisi Italia mengalami 

kekalahan yang mengecewakan, tetap Italia menjadi tim yang tidak kalah 

hebatnya dengan Spanyol ,  dikarnakan  tim Italia dapat  mengimbangi tim  

Spanyol di pertandingan pada babak grup dengan skor 1-1 . Hal tersebut sengaja 

dimunculkan oleh penulis agar pandangan public tetap tertuju pada tim Italia 

yang  meski kalah namun,  pernah menjadi tim yang  setara dengan Spanyol atau 

biasa disebut dengan tim yang superior.   

Jika keberpiahakan media detikSport  terlihat  lebih didominasi oleh tim 

Italia, ternyata tidak hanyaa tertuju pada tim negri pizza saja, media detikSport 

juga menunjukan keberpihakannya terhadap tim Belanda, adapun topikalisasi 

yang mengedepankan tim Belanda dalam pemberitaannya sebagai berikut :  

                                Belanda Sudah Tatap Denmark 
 
(1) Belanda meyakini jika laga pertama di sebuah turnamen akan 

menentukan langkah mereka di babak selanjutnya. Karena itu, menyebut 
laga pembuka melawan Denmark disebut sebagai laga yang vital. 

     ……………………………………………………………………............... 
                                             (detikSport edisi, 06 Juni 2012, 01: 04  WIB) 

 
HadapiBelanda, Denmark HarapkanKeberuntungan 

 
(2) Denmark akan hadapi Belanda di fase grup di Piala Eropa 201. 

Menghadapi slah satu tim favorit. Denmark berharap dinaungi dewi 
fortuna 

      …………………………………………………………………….............. 
                                             (detikSport edisi, 08 Juni 2012, 15: 42  WIB) 

 
BelandaDitaklukkan Denmark 0-1 

 
 (3)  Salah satu juara favorit, Belanda harus menelan hasil     mengecewakan 

di laga perdana Piala Eropa. Tampil dominan sepanjang 90 menit, tim 
oranye kalah 0-1 dari Denmark.  

       ……………………………………………………………… 
                                             (detikSport edisi, 10 Juni 2012, 00: 56  WIB) 
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Setelah 45 Tahun, Denmark MenangLagiatasBelanda 

 
(4). Denamrk sukses mencetak kemenangan atas Belanda di laga pembukaan 

grup B  2012. kemenangan ini sekaligus kemenangan pertama mereka 
atas belanda selama 45 tahun .  

       …………………………………………………………………………….  
(detikSport edisi, 10 Juni 2012, 01: 58  WIB) 

 
  Pengedepanan hal pokok pada judul dan kutipan yang ditunjukan  penulis 

media detikSportatas keberpihakannya terhadap  tim Belanda berada pada posisi 

yang sama saat keberpihakan tersebut ditujukan pada tim Italia.  Tidak jauh 

berbeda hal ini juga di munculkan saat tim Belanda berhadapan dengan 

Denmark, yang menjadi pembahasan yang dominan adalah tim Belanda, fakta 

yang sebenarnya kemenangan tidak diraih oleh tim Belanda, seharusnya 

pemberitaan dan topikalisasi yang dimunculkan penulis tertuju pada tim 

Denmark sebagaisang  pemenang.  

  Hal tersebut terdapat pada judul dan pernyataan pada kutipan (1), penulis 

mengedepankan tim Belanda pada judul dan juga lead terlihat pada penulisan 

bercetak tebal diatas, selanjutnya terdapatpada kutipan (2) dengan judul Hadapi 

Belanda, Denmark Harapkan Keberuntungan, penulis memiliki maksud tertentu 

yang ingin dimunculkan pada pemberitaan atas keberpihakannya terhadap  tim 

Belanda,  dari judul tersebut, penulis memunculkan kecemasan Denmark atas 

Belanda dengan harapan mendapat keberuntungan dari dewi fortuna yang 

memihak pada tim mereka,  pengungkapan hal tersebut secara sengaja 

dimunculkan penulis dengan tujuan tertentu, agar Denmark terlihat lemah dan 

tidak memiliki kekuatan saat melawan Belanda, selain hanya keberuntungan 

sajalah yang akan membawa kemenangan bagi Denmark. Penulis ingin 

membentuk opini public untuk menjatuhkan mental Denmark diawal 
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pemberitaan secara tersamar. Sehingga pandanganpublik terhadap kemenanngan 

Belanda lebih dominan  meskipun kebenarannya belom terjadi.  

  Hal yang sama atas keberpihakan media detikSport juga terdapat pada 

kutipan (3), memang tidak terliahat aneh saat membaca judul pada pemberitaan 

edisi 10 juni 2012 ini, namun apabila diamati pengedepanan hal pokok yang 

ditujukan pada tim Belanda sangat terlihat jelas. Dengan judul Belanda 

Ditaklukan Denmark 0-1 penulis menunjukan secara tidak langsung 

keberpihakannya yang dominan kepada Belanda, dengan fakta yang sebeanrnya 

dalam pemeberitaan tersebut,  tim Denmark lah  yang meraih kemenanngan.  

Naman penulis memunculkan Belanda sebagai subjek dalam kalimat pada judul 

pemberitaannya,  tim Denmark yang menjadi pemenang justru tidak sama sekali 

terlihat atas prestasi kemenangannya, pada kalaimat dalam judul akan berbeda 

maknnya apabila penulis memunculkan Denmark sebagai subjeknya. 

Contoh  :  Denmark Menaklukkan Belanda 1-0 
                           S                P                 O 
 

                        Belanda Ditaklukkan Denmark 0-1 
                       S                 P               O 

 
  Akan berbeda bila penulis memunculkan Denmark sebagai subjek dalam 

kalimat pada judul tersebut.Yang terlihat kemenangn Denamrk lebih terangkat 

dan sesuai dengan fakta atas prestasi yang diraih Denmar atas belanda, dengan 

demikian penulis media detikSport tidak berpihak pada tim tertentu, melainkan 

akan menghadirkan informasi yang sesuai dengan fakta dalam pemeberitaannya.  
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  Namun penulis tidak menujukan demikian adanya, penulis justru 

memunculkan Belanda sebagai subjek dalam judul kalimat tersebut, tujuannya 

agar pandangan yang muncul, diakibatkan karnaketidak sengajaan Belanda 

terkalahkan  oleh Demark, jadi seolah-olah kekalahan yang diterima oleh 

Belanda itu, bukan dari kebodohan tim Belanda sendiri,  melainkan dari peluang 

yang belom berpihak   saja pada tim Belanda, yang seharusnya di pahami oleh 

penulis apabila kekalahan sudah dikantongi maka yang ada adalah pemberitaan 

harusnya lebih didominasi pada tim yang meraih kemenanngan, hal ini justru 

tidak sepenuhnya dimunculkan  oleh penulis media detikSport dalam 

pemberitaannya keberpihakannya terhadap tim Belanda justru semakin 

mendapat dukungan yang dimunculkan secara tersamar oleh penulis.  

  Secara tersamar kembali penulis media detikSport memunculkan 

keberpihakannya terhadap tim Belanda, dapat terlihat dari judul dan pernyataan 

yang berada di dalam kutipan (5). Dengan judul pemberitaan Setelah 45 Tahun, 

Denmark Menang Lagi atas Belanda.  Topikalisasi yang ingin dibangun oleh 

penulis merupakn satu pembelaan terhadap tim Belanda yang menerima 

kekalahan atas Denmark,  dan sudah sangat jelas keberpihakan itu dimunculkan 

penulis dengan tujuan tertentu.   

Secara eksplisit penulis mengedepankan hal yang berkaitan dengan sejarah 

kemenangan Denmark yang selama 45 tahun baru dapat membobol kembali 

gawang Belanda, ini seolah sutu pembelaan tersamar yang dilakukan penulis 

terhadap tim Belanda, tujuannya agar opini publik tidak begitu dominan pada 

Denmark, melainkan penulis ingin membangun opini publik dengan 
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keberpihakannya terhadap tim Belanda yang menerima kekalahan, 

pengungkapan sejarah yang sudah sekian lama Denmark baru bisa mencetak gol, 

merupakan suatu politik penulis dalam penyampaian pemberitaannya, agar 

terkesan bahwa satu hal yang wajar apabila Denmark dapat membobol gawang 

Belanda karena telah sekian lama begitu sulit menerobos gawang Belanda. 

Dengan demikian kekalahan Belanda akan terlihat wajar-wajar saja,  dan  dapat 

tersamarkan atas keberpihakan yang dilakukan penulis media detikSport dalam 

pemberitaannya.  

b.  Klausa 
 
  Klausa depan atau klausa preposisional  ialah  klausa yang terdiri atas 

frasa depan, yaitu frasa yang diawali oleh kata depan sebagai penanda.Dalam 

kalimat tertentu, klausa ini memiliki dua bagian, yakni klausa induk yang biasa 

disebut (induk kalimat) dan klausa subordinatif (anak kalimat). Keberadaan 

klausa induk dan klausa anak ini mensyaratkan konstruksi tataran sintaksis yang 

lebih besar.Dengan meenggabungan klausa induk dan klausa anak berarti klausa 

tersebut memasuki tahap struktur kalimat. 

  Dalam pemberitaan pertandaingan sepakbola Euro 2012 yang dilakukan 

penulis media detikSport  juga terdapat  struktur  kalimat dengan induk dan anak 

kalimat yang menejelaskan maksud tertentu secara tersamar,  terkait 

keberpihakan terhadap satu tim yang lebih diunggulkan, hal tersebut dapat 

terlihat melalui beberapa kutipan dari pemberitaan yang dimunculkan media 

detikSport :  
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(1)  Setelah bermain imbang dengan Spanyol, tak ada pilihan lain     
                                     A. K                                                  I.K 
      buat Italia untuk memetik kemenangan di pertandingan kedua. 

           .………………………………………………………….................. 
(detikSport edisi, 12 Juni 2012, 09 : 52 WIB) 

  .……………………………………………………………………… 
 (2)  Setelah melewati jalannya masing-masing, Spanyol dan Italia    
                                A. K                                                I. K  
        akan  kembali berhadapan di final. 
         ...………………………………………………………………… 

 (detikSport edisi, 29 Juni 2012, 20: 38  WIB) 
         …………………………………………………………………… 
  (3)   Sadar dengan margin kekalahan yang sangat besar,  Buffon 
                                  A. K                                                      I.K  
          menyebutkan Spanyol merupakan tim yang terlalu superior. 
  ……………………………………………………………………… 

(detikSport edisi, 02 Juli 2012, 05 : 59  WIB) 
 

 Tidak hanya terlihat pada bagian topikaliasasi saja,  keberpihakan penulis 

media detikSport terhadap satu tim tertentu, pada  penulisan dengan struktur 

kalimat yang terdapat dalam pemberitaan pada kutipan diatas yang di munculkan 

penulis media detikSport, juga dapat menujukan keberpihakanya  salah satu tim 

tersebut yaitu tim Italia,  dapat terlihat jelas pada kutipan (1),(2) dan (3) atas 

keberpihakan yang dimunculkan penulis media detikSport dalam 

pemberitaannya. Pada kutipan (1) dengan struktur penulisan kaliamat Setelah 

bermain imbang dengan Spanyol, sebagai Anak kalimat dan  selanjutnya tidak 

ada pilihan lain buat Italia untuk memetik kemenangan di pertandingan kedua,  

sebagai Induk kalimat.   

Struktur kalimat tersebut Menujukan maksud tertentu yang ingin 

dikemukakan penulis secara tersamar dalam membentuk opini publik, penulis 

memberikan dukungan kuat terhadap tim Italia melalui struktur kalimat yang 

terbentuk sebagai anak dan induk kalimat dalam kutipan (1). Dengan 

menerangkan skor imbang yang telah diraih Italia dan kemudian disusul dengan 

pernyataan yang menyatakan tidak ada pilihan lain selain Italia menang di 
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pertandingan kedua, menujukan dukungan penulis atas tim Italia untuk 

mendorong keras kemenangan dapat diraih pada tim Italia, meski kebenar 

tersebut belum tentu terjadi.  

Begitu juga pada kutipan ke (2) dengan struktur kalimat yang menyatakan 

“setelah melewati jalannya masing-masing, Spanyol dan Italia akan kembali 

berhadapan difinal” , menjadi anak kalimat dan induk kalimat yang masih 

menujukan keberpihakannya kepada tim Italia dengan menujukan bahwa tim 

Italia mampu bertemu kembali dengan Spanyol di final memiliki maksud yang 

tersamar yang ingin dimunculkan oleh penulis media detiksport, dengan 

penekannn yang diberikan dalam kalimat bahwa italia akan bertemu kembali 

dengan Spanyol sebagi induk kalimat, seolah penulis ingin memunculkabahwa 

Italia memang sudah sepantasnya untuk bersaing dengan Spanyol bertemu 

dengan tim yang tidak terkalahkan.  

Struktur kalimat pada kutipan (3) sangat menujukan bahwa pernyataan 

pelatih Italia yang menjadi Induk Kalimat memeiliki maksud tertentu yang ingin 

dikemukakan penulis atas kekecewaannya terhadap tim yang menjadi anak mas 

dalam pemberitaan detikSport  ini,  ternyata menerima kekalahan.  Namun 

dibalik kekecewaan penulis atas kekalahan Italia, masih terlihat keberpihakan 

yang diberikan secara tersemar pemakaian induk kalimat pada  peryataan Bufon 

sang Pelatih Italia yang mengatakan bahwa “ tim Spanyol terlalu superior untuk 

di kalahkan”.  Hal ini sengaja dimunculkan penulis atas pernyataan pelatih 

seolah ingin membentuk opini publik bahwa, Italia yang saat itu kalah 

sebenarnya tidak menjadi masalah besar, merupakan satukewajaran apabila Italia 
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kalah karna lawan italia merupakan lawan yang tangguh, Italia mampu masuk 

final saja itu sudah menjadi hal yang luar biasa, jadi kalau Italia harus kalah oleh 

Spanyol itu sudah sewajarnya.  

Semacam pembelaan yang ingin dibentuk oleh penulis media detikSport 

pada pemberitaannya agar khalayak dapat memaklumi kekalahan Italia, dengan 

mempersempit lingkar pemberitaan terkait kekalahan dan juga tidak dibesar-

besarkan atas hal  yang sangat  mengecewakan tersebut dengan pemerolehan    

4-0, Italia bahkan tidak mampu membobol satu  gawang pun milik Spanyol.  

c.  Kohorensi 

   Koherensi adalah pertalian antar kata dalam teks.Koherensi merupakan 

strategi yang digunakan komunikator untuk menjelaskan peristiwa, apakah itu 

berhubungan, terpisah, ataupun sebab-akibat, tergantung kepentingan 

komunikator dalam memberitakan informasi tersebut.  Koherensi ini dapat 

diamati diantranya dari kata hubung (konjugasi), yang dipakai untuk 

menghubungkan fakta.Apakah fakta dua kalimat dipandang sebgai hubungan 

kausal (sebab-akibat), hubungan keadaan, waktu dan kondisi.Selain itu juga,  

kata hubung (konjugasi) yang dipakai (dan, akibat, tetetapi, lalu, karena, 

meskipun) menyebabkan makna yang berlainan ketika hendak menghubungkan 

kalimat. Pada pemberitaan pertandingan sepakbola Euro 2012, sebagian besar 

koherensi yang digunakan media detikSport yaitu saling berhubungan, dengan  

kata hubung (konjugasi) yang digunakan menjelaskan maksud tertentu yang 

berkaitan dengan keberpihakan penulis media terhadap salah satu tim. Hal ini 

nampak pada kutipan di bawah ini :  
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                                 ……………………………………………………………………………….. 
(1)  Spanyol tak cuma datang ke Piala Eropa dengan catatan impresif di babak 

kualifikasi. Mereka adalah juara bertahan dan sekaligus berstatus kampiun 
dunia.Iker Casillas cs jadi unggulan teratas untuk jadi juara di Polandia-
Ukraina. 

 
        Sementara itu, Italia datang juga dengan bekal sangat baik di babak 

kualifikasi.TetapiGianluigi Buffon dkk gagal berprestasi di dua event 
sepakbola terbesar yang terakhir mereka ikuti. 

         .……………………………………………………………………………… 
                                           (detikSport edisi, 07 Juni 2012, 16: 29  WIB) 

 
                         ……………………………………………………………………………… 

           (2)  Beberapa peluang berhasil dikreasikan   La Furia Roja,  tetapi lebih banyak 
yang terbuang percuma. Gol baru datang di babak kedua dari Fabregas, 
sebagai balasan karena empat menit sebelumnya Antonio Di Natale 
menjebol gawang Iker Casillas.                  
………………………………………………………………………………. 

                                                         (detikSport edisi, 11 Juni 2012, 07 : 44  WIB) 
………………………………………………………………………………… 

(3)  Tak seperti Spanyol, Jerman atau Belanda yang memang sejak jauh-jauh 
disebut sebagai calon kuat peraih trofi Henry Delaunay. TetapiItalia bukan 
tim sembarangan karena mereka adalah pemilik empat titel juara dunia dan 
dikenal sebagai salah satu kiblat sepakbola dunia. 

……………………………………………………………………… 
                                                         (detikSport edisi, 30 Juni 2012, 08: 51  WIB) 

 
 

 Dalam pembertitaannya, detikSport selalu menggunakan koherensi 

berhubungan,  dengan menjelaskan hubungan keadaan dan konjugasi yang 

digunakan menujukkan keberpihakan terhadap tim tertentu, terkait dua fakta 

yang dihubungkan sehingga memunculkan maksud tertentu yang ingin 

disampaikan penulis kepada khalayak atas keberpihaknnya. Hal tersebut terlihat 

pada kutipan (1), penulis memunculkan fakta pemberitaan atas keunggulan tim 

Spanyol yang dikatakan sebagai tim yang impresif di babak kualifikasi,  bahkan 

sekaligus berstatus kampiun dunia.  

Hal secara transparan  penulis sampaikan,  namun pada paragraf 

selanjutnya terdapat kata hubung (konjugasi) yang menujukan keberpihakn 

penulis atas Italia, apabila sebelumnya penulis memunculkan fakta atas 
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keunggulan Spanyol,  terdapat konjugasi “sementara itu” dan “ tetapi”, terlihat 

pada huruf yang bercetak tebal pada kutipan diatas, penulis seolah tidak ingin 

tim Italia tersaingi oleh prestasi-prestasi yang diraih oleh Spanyol, secara 

tersamar penulis juga memunculkan prestasi Italia.  Tujuannya penulis 

memberikan pandangan terhadap publik, bahwa Italia juga tidak kalah dengan 

Spanyol atas segala prestasi yang diraihnya dan Italia juga merupakan tim yang 

tidak sembarangan untuk dijadikan lawan.  

Hal ini nampaknya tidak terhenti pada kohorensi yang dimunculkan media 

detikSport dalam pemberitaannya, pada kutipan (2) juga terlihat unsur 

keberpihakan media terhadap Italia dengan menggunakan kata hubung yang 

menyembunyikan maksud tertentu.  Sangat jelas terlihat konjugasi yang 

digunakan penulis dalam pemberitaan pada kutipan (2) ini, bahwa penulis sangat 

berpihak kepada tim Italia, konjugasi “tetapi” pada awal kalimat begitu 

menjatuhkan tim Spanyol disusul dengan  penggunaan konjugasi “karena” yang 

menjelaskan bahwa meski tim Spanyol dapat mengkreasikan permainan namun 

gol yang dicetak tim Spanyol jauh lebih baik dari Italia dikarenakn Italia lebih 

dulu mencetak gol. Hal ini sengaja dimunculkan oleh penulis dengan tujuan agar 

Italia terlihat lebih unggul dibandingakn Spanyol, meski pemerolehan sekor saat 

itu imbang 1-1. 

Pada kutipan (3) penulis juga masih saja keras mendukung tim Italia, melalui 

pernyataan yang memunculkan konjugasi dengan menghubungkan dua fakta 

yang kemudian diabstraksikan sehingga keberpihakan itu dapat terlihat. Melalui 

konjugasi “tetetapi” dan “karena” pada kalimat kedua penulis ingin menjelaskan 
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atas fakta dari kalimat pertama dengan membandingkan antara tim Spanyol, 

Jerman dan Belanda, bahwa Italia bukan merupakan tim sembarangan yang tidak 

dapat menyaingi kedudukan tim yang sudah jauh-jauh hari disebut sebagai calon 

kuat peraih trofi Henry Delaunay.  Secara tersamar penulis ingin menyampaikan 

bahwa Italia juga mampu untuk menjadi calon peraih trofi Hanry Delaunay, 

tidak hanya Spanyol, Jerman dan Belanda saja yang dapat dikatakan sebagai 

calon peraih kuat. Penulis seolah ingin menyamkan kedudukan Italia dengan 

beberapa tim tersebut, dengan memunculkan prestasi-prestasi yang pernah diraih 

tim negri Pizza tersebut.  

4. 3  Representasi Berita Sepakbola Euro 2012 Melalui Struktur Stilis Dalam   

Media detikSport  

Struktur  ini melihat bagaimana pilihan kata yang dipakai dalam teks 

berita, elemen struktur stilis adalah leksikon, penggunaan kata dalam teks berita, 

tidak dipakai begitu saja, melainkan secara ideologis menunjukkan pemaknaan 

seseorang terhadap realitas tertentu sesuai dengan keberpihakan yang dilakukan 

oleh penulis pada media tersebut. Dalam elemen ini pilihan kata yang digunakan  

menujukkan  sikap dan  ideologi tertentu, peristiwa sama dapat digambarkan 

dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa 

kutipan yang dilansir oleh media detikSport berikut:  

(1) Komposisi starting XI Spanyol yang bermain tanpa penyerang murni ternyata 
cukup bikin terkejut kubu Italia yang jadi lawan. Strategi Spanyol itu bahkan 
sempat jadi bahan candaan di kubu Italia. 

    ……………………………………………………………………………………….. 
   (detikSport edisi, 11 Juni 2012, 02 : 33 WIB) 
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        ..…………………………………………………………………………………… 
(2)  Prandelli yang sadar akan hal itu, lantas menyatakan bakal melakukan semua hal 

agar bisa meraih kemenangan untuk tetap menghidupkan asa Italia melaju ke 
babak perempatfinal. Oleh sebab itu, pelatih yang pernah menukangi Parma dan 
Fiorentina itu akan melakuakn segala upaya untuk bisa mengamankan tiga 
angka. 
……………………………………………………………………… 

 (detikSport edisi, 12 Juni 2012, 09: 52  WIB) 
       ……………………………………………………………………… 
(3)  Secara matematis, peluang Italia untuk lolos ke perempatfinal masih cukup 

terbuka. Syarat pertama yang harus mereka penuhi adalah mengalahkan 
Republik Irlandia di laga ketiga, Senin (18/6/2012) mendatang. 

       …………………………………………………………………….... 
(detikSport edisi, 12 Juni 2012, 09: 52  WIB) 

                           ……………………………………………………………………………………... 
(4)   La Furia Roja sendiri akhirnya memetik kemenangan 1-0 dengan susah payah. 

Dengan Italia juga menang 2-0 atas Republik Irlandia, maka dua posisi teratas 
Grup C jadi punya dua tim unggulan tersebut. 
…………………………………………………………………………………… 

(detikSport edisi, 29 Juni 2012, 20 : 38 WIB) 
 

                          ……………………………………………………………………………………… 
(5)   Maka gelar juara adalah bayaran setimpal untuk perjuangan Italia sejauh ini dan 

kini mereka berjarak 90 menit (plus 30 menit extra time dan adu penalti) dari 
trofi kedua mereka di turnamen ini. 

 …………………………………………………………………………………………. 
(detikSport edisi, 30 Juni 2012, 08: 51 WIB) 

 
 Dari beberapa kutipan diatas,  pemilihan kata yang digunakan penulis 

memeiliki maksud tertentu dalam keberpihakannya, terlihat dari pemilihan kata 

pada kutipan (1) “ bahan candaan”  yang berarti bahwa strategi yang digunakan 

oleh tim Spanyol seolah tidak masuk akal dan menjadi lelucon atau ejekan karna 

menurut anggapan tim Italia, Spanyol tidak akan menang dengan menggunakan 

strategi pertandingan tanpa penyerang murni, dan pemilihan kata tersebut 

sengaja dimunculkan oleh penulis dengan tujuan melemahkan tim Spanyol dan 

membentuk  pandangan publikterhadap kemenangan Spanyol.  

Hal  ini juga terlihat pada kutipan (2) penulis memunculkan pernyataan 

dari pelatih tim Italia dengan menggunakan pemilihan kata  “menghidupkan asa” 

dan “menukangi” .  Merupakan satu pemilihan kata yang digunakan penulis 
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media detikSport dalam keberpihakannya terhadap tim Italia. Dengan maksud 

menyemangati Italia untuk dapat meraih kemenangan saat melaju ke babak 

perempatan final, disusul dengan pemilihan kata “menukangi” yang diartikan 

bahwa pelatih Italia merupakan pelatih yang ahli dibidangnya (professional), 

sehingga kemungkinan untuk mengarahkan anak buahnya yaitu tim Italia dapat 

dengan mudah untuk dilakukan, dengan harapan yang besar tim Italaia dapat 

meraih kemenangan, pengungkapan yang disampaikan penulis atas 

keberpihakannya melalui pemilihan kata tersebut ingin membuat kondisi yang 

aman dengan dukungan untuk meraih kemenangan yang sudah jelas akan diraih 

Italia, meski hal tersebut belum terlihat kebenarannya.  

Pemilihan kata dalam keberpihakan tim Italia tidak terhenti pada kutipan 

(1) dan (2) saja, selanjutnya juga dapat terlihat pada kutipan ke (3) dengan 

pemilihan kata “matimatis” yang diartikan perhitungan, perhitungan disini 

dimaksudkan penulis ingin mengungkapkan,  bahwa dalam perhitungan peluang 

Italia masih cukup terbuka untuk meraih kemenangan dan masuk ke babak 

perempatan final, penulis tidak henti-hentinya memberikan dukungan terhadap 

tim Italia atas keberpihakannya yang dimunculkan melalui pemilihan kata yang 

memiliki arti dan makna tertentu.  

Seperti pada kutipan ke (4) pemilihan kata yang digunakan penulis dalam 

pemberitaannya terlihat melemahkan tim Spanyol danlebih  mengugulkan tim 

Italia. Dengan pemilihan kata “akhirnya memetik”  dalam hal ini diartikan 

bahwa akhirnya tim Spanyol meraih kemenangan 1-0 atas Republik Irlandia, 

pemilihan kata “akhirnya” seolah menujukan bahwa tim Spanyol baru bisa 
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memperoleh kemenangan, padahal tim Spanyol merupakan tim unggul dengan  

julukan tim yang tidak terkalahkan, tentunya bukan hal yang sulit bagi Spanyol 

untuk meraih kemenangan, namun dalam hal ini penulis media detikSport tidak 

memunculkannya. Pemilihan kata selanjutnya “susah payah” yang digunakan 

seolah mempertegas dan menujukan kerja keras tim Spanyol yang betapa 

sulitnya dapat menerobos gawang Irlandia, padahal hal tersebut tidak seburuk 

itu, penulis sengaja melemahkan Spanyol dengan menggunakan pemilihan kata 

yang berlebihan ditambah lagi,  dengan membandingkannya dengan tim Italia 

yang justru memperoleh kemenangan 2-0 atas Republik Irlandia.  

Hal ini jelas akan menjatuhkan tim Spanyol dengan membandingkan skor 

yang di proleh Italia dan Spanyol saat berhadapan dengan lawan yang sama, 

namun Italia lebih mampu meraih skor lebih banyak dibandingkan Spanyol, 

akan membuat pandangan publik atas pemberitaan yang dimunculkan detikSport 

bahwa Italia lebih unggul dibandingkan Spanyol.  

Pernyataan pada kutipan terakhir yang di munculkan oleh penulis media 

detikSport menggunakan pemilihan kata yang menujukan keberpihakannya 

terhadap tim Italia pada kata “ bayaran setimpal ” yang diartikan  dalam kutipan 

tersebut merupakan hasil yang pantas untuk peroleh Italia dengan mendapatkan 

gelar  juara atas segala perjuangan yang telah dilakukannya.  

Penulis dengan sengaja menggunakan pilihan kata “bayaran setimpal” 

dengan tujuan seolah membuat apa yang telah dilakukan tim Italia selama berada 

didunia persepakbolaan ini, sudah menjadi hal yang sepantasnya bagi Italia 
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mendapatkan gelar juara, anggapan yang ingin dimunculkan penulis bahwa tim 

Italialah yang pantas menjadi sang juara dalam laga Euro 2012 ini. 

4. 4  Representasi Berita Sepakbola Euro 2012 Melalui Struktur Retoris  

        Dalam Media detikSport  

Struktur ini berhubungan dengan cara komunikator menyampaikan 

pendapat untuk memberi tekanan pada isi teks agar makna yang ingin 

disampaikan konikator dapat dipahami dengan tepat oleh khalayak.  Struktur ini 

terdiri dari elemen grafis dan metafora. 

  Dalam keberpihakan penulis terhadap tim sepakbola di laga Euro 2012 ini, 

penulis media detikSportmenggunakan , gambar, huruf yang dicetak bebeda 

dengan huruf lain serta kata kiasan. 

a. Grafis 

      Bentuk dari elemen ini adalah pemberian, gambar, cetakan huruf yang 

berbeda dengan huruf lain, semua ini untuk memberikan penekanan penguat 

pendapat penulis media detikSport Selain bentuk-bentuk tersebut, bentuk lain 

dari pemakaian elemen grafis adalah angka-angka untuk menunjukkan ketelitian 

dan kecermatan. Berikut adalah bentu-bentuk elemen grafis yang digunakan 

detikSport atas keberpihakannya terhadap satu tim di pagelaran pertandingan 

sepakbola Euro 2012 : 

  Penonjolan keberpihakan yang dilakukan penulis media detikSport pada 

tim Italia tidak terhenti pada elemen-elemen diatas, dapat terlihat juga pada 

elemen grafis dari beberapa gambar yang menujukan ketidak terimaan penulis 

media detikSport melihat kekalahan Italia, berikut grafis yang dimunculkan 
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detikSport dalam keberpihakannya pada berita terakhir yang seharusnya menjadi 

pemberitaan yang menonjolkan sang pemengan bukan malah sebaliknya, 

detikSport justru menojolkan tim Italia yang menerima kekalahan :  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 

 
Gambar di atas menunjukan sentralisasi permainan pada Pirlo yang sedang memegang bola dan 
jarak yang sangat berjauhan di antara pemain-pemain Italia (lingkaran merah pemain Italia, 
garis hitam jarak).Spanyol pada gambar tersebut tidak melakukan pressing yang berlebih. 
Mereka hanya menyimpan tiga pemain yang memang berposisi sebagai tiga orang di depan dalam 
skema 4-3-3. 
………………………………………………………………………………………………………. 

(detikSport edisi, 02 Juli 2012, 15 : 42  WIB) 
 

  Grafis yang dimunculkan oleh detikSport diatas terfokus pada tim Italia, 

padahal pemberitaan pada pemunculan grafis gambar tersebut merupakan 

pemberitaan terakhir yang dimuat oleh media detikSport, yang seharusnya 

terfokus pada kemenangan tim Spanyol, namun hal ini tidak menjadi fokus 

penulis dalam pemberitaannya, yang lebih terfokus adalah tim Italia, terlihat dari 

gambar diatas disertai juga dengan pernyataan dibawahnya yang lebih 

difokuskan yaitu tim Italia pada pemberian tanda lingkar merah.  
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Seharusnya pemberian tanda lingkar merah itu tertuju pada tim Spanyol 

karna pada isi pemberitaan tersebut membahas mengenai strategi Spanyol 

namun apa yang dilakukan penulis media detikSport justru membahas kekalahan 

tim Italia. Hal tersebut menujukan penojolan keberpihakan detikSport, melalui 

elemen grafis atas tim Italia terlihat kembali penojolan tersebut melalui grafis 

angka yang menujukan kegagalan Italia yang salah membentuk strategi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketidakmampuan lini tengah Italia menghancurkan koordinasi lini tengah Spanyol membuat 
Italia kalah di babak pertama. Dengan bisa ditembusnya lini tengah Italia membuat Spanyol 
tidak usah bersusah payah untuk membuat opsi B yaitu menyerang lewat flank. Semuanya 
diselesaikan dengan opsi A: menyerbu dari tengah lapangan. 

       …………………………………………………………………………………………………... 
(detikSport edisi, 02 Juli 2012, 15 : 42  WIB) 

 

 
 
 
 
 

 

 Pada pemunculan grafis diatas menujukan kekecewaan penulis media detikSport 

atas kekalahan tim Italia, hal tersebut terlihat dalam pemberitaan terahir yang 

dimunculkan detikSportpada edisi 02 juli 2012,penulis membahas strategi yang 

digunakan Italia yang ternyata dapat dibobol oleh Spanyol, hal itu menujukan 
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ketidak percayaan penulis atas kekalahan yang diperoleh tim Italia sehingga 

tidak ada hentinya untuk membahas mengenai kekalahan Italia, mengapa bisa 

sampai kalah dan mengapa harus kebobolan oleh tim Spanyol, hal tersebut yang 

terus dimunculkan oleh penulis, mulai dari strategi bahkan sampai penguasaan 

bola di lapangan hal ini lebih ditekankan melalui pemunculan grafis gambar-

gambar pemain Spanyol saat memecah strategi Italia dengan membobol gawang 

4-0 .    Berikut pemunculan grafis pada gol pertama, kedua, ketiga dan keempat 

yang dimunculkan penulis atas kekalahan tim Italia  :  

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Gol Pertama 

Pemunculan grafis gambar diatas, menjelaskan betapa rapuhnya pertahann Italia, 

dengan anak panah yang tertuju pada pemain Spanyol Iniesta yang akan segera 

membobol gawang Italia pada gol pertamanya.  
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Gambar 3.Gol Kedua 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4. Gol Ketiga 

` Begitu juga dengan grafis pada gambar 3 dan 4, pemunculan strategi 

Spanyol saat membobol gawang Italia sangat jelas dimunculkan detikSport, 

dengan tanda panah yang menuju pada pemin Spanyol saat akan menggiring 

bola menerobos gawang Italia. Hal ini secara jelas dimunculkan oleh penulis 

dengan tujuan  membentuk opini publik  akan kekalahan Italia yang seolah 

masih tidak masuk akal,  tim Italia harus kalah 4-0 atas Spanyol. Sehingga 
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pemunculan strategi yang dapat menerobos gawang Italia tidak henti-henti untuk 

di munculkan dan dibahas oleh penulis media detikSport. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Gol Keempat 
 

Secara eksplisit penulis memunculkan kebenaran akan kemenangan yang    

diraih tim Spanyol, namun secara implisit penulis menyembunyikan 

keberpihakannya terhadap tim Italia, jika sekilas kita membaca pemberitaannya 

memang tidak terlihat, namun saat kita menelusuri lebih jauh lagi maka 

keberpihakan penulis terhadap tim Italia akan terlihat jelas melalui pernyataan 

dari pemunculan grafis berikut : 

Justru saat bermain 10 pemain, pertahanan Italia bermain sangat baik.Lini belakang mulai 
dapat bantuan dari lini tengah.Hal yang tidak terjadi ketika Italia bermain 11 orang.Marchisio 
yang di babak I tidak pernah terlihat membantu pertahanan, kini terlihat sering berada mendekat 
ke kotak pinalti pertahanan saat Italia bertahan. 
.......................................................................................................................................... 

(detikSport edisi, 02 Juli 2012, 15 : 42  WIB) 
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Gambar 5. Pertahanan Italia 
 

Dari gambar di atas kita bisa melihat cara bertahan Italia yang sangat rapat ketika bermain 10 
pemain. Marchisio membantu Abate menutup sisi kanan dan Balotelli terlihat sudah mulai turun 
membantu pertahanan dangan membayangi Xavi. Harusnya Prandelli mengarahkan pemainnya 
dengan cara seperti ini. Ya, cara yang membuat Spanyol ditahan imbang 1-1 oleh Italia pada 
babak grup. Memang hanya bermain dengan cara yang pasif dan rapat salah satu pilihan yang 
harus dipilih Prandelli sejak awal pertandingan, mengingat level pemain Spanyol lebih unggul 
dari Italia. 

…………………………………………………………………………………………. 
(detikSport edisi, 02 Juli 2012, 15 : 42  WIB) 

 

Dari kutipan yang disertai dengan pemunculan grafis gambar 5 menujukan 

keberpihakan yang  dilakuakn penulis terhadap tim Italia begitu jelas, penulis 

menyayangkan strategi yang digunakan Italia saat berhadapan dengan Spanyol 

di final, penulis mencoba membandingkan dengan strategi yang digunakan saat 

Italia dapat bermain imbang dengan skor 1-1 di babak grup melawan Spanyol. 

Penonjolan grafis gambar yang menujukan strategi pertahanan Italia, seolah 

menujukan ketidak relaan detikSport dalam memberitakan kekalahan Italia yang 

merupakan tim favorit.  
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     Hal yang seharusnya dimunculkan oleh media detikSport adalah 

kemenangan Spanyol,  terlebih lagi dalam pemberitaan edisi 02 Juli 2012 ini 

merupakan pemberitaan terahir atas pertandingan sepakbola Euro 2012, yang 

kemenangannya diraih oleh Spanyol. Nampaknya fakta tersebut tidak membuat 

detikSport  memihak pada tim peraih kemenangan itu, detikSport justru masih 

saja terlihat mengunggulkan Italia dihasil akhir atas kekalahannya, dengan 

memunculkan grafis-grafis yang memiliki maksud tersamar dibalik fakta atas 

pemberitannya. 

b.  Metafora  

   Elemen ini secara strategis  digunakan sebagai landasan berfikir, serta 

alasan pembenaran  untuk memperkuat pesan utama, dalam pemberitaan 

pertandingan sepakbola Euro 2012,  detikSport menggunakan kata-kata kiasan  

untuk dapat memunculkan keberpihakannya terhadap beberapa tim tertentu, 

kata-kata tersebut secara tersamar ditunjukan  detikSport melalau  beberapa 

kutipan dibawah ini :  

(1) Italia mengakhiri rentetan kemenangan beruntun Spanyol di laga 
kompetitif, saat kedua tim bermain seri 1-1. Dua pencetak gol dilaga 
itu. Antonio Di Natale dan Casc Fabregas, juga mengukir capaian 
khusus.  

…………………………………………………………………………...  
 (detikSport, edisi 11 Juni 2012, 05.18 WIB) 

 
(2)  Kasus pengarturan skor kembali menghantam sepakbola Italia dan 

mengakibatkan salah satu pemainnya, Domenico Cristico, harus out dari 
tim plus badai cedera yang mendera tim, membuat Italia tidak 
difavoritkan jadi juara di Polandia-Ukraina. 

 
(3) Tak seperti Spanyol, Jerman atau Belanda yang memang sejak jauh-jauh 

disebut sebagai calon kuat peraih trofi Henry Delaunay. Tetapi iItalia 
bukan tim sembarangan karena mereka adalah pemilik empat titel juara 
dunia dan dikenal sebagai salah satu kiblat sepakbola dunia. 
. …………………………………………………………………………. 

(detikSport edisi, 30 Juni 2012, 08: 51  WIB) 
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(4) Italia kalah telak dari Spanyol saat melakoni laga final Piala Eropa. Atas 
hasil 0-4 yang diderita, Gianluigi Buffon menyebut kalau sang lawan 
terlalu superior. 

      …….………………………………………………………………………. 
                                                     (detikSport edisi, 02 Juli 2012, 05: 49  WIB) 
 

    Pada kata yang sengaja dicetak tebal di atas, merupakan gaya bahasa 

metafora yang memiliki tujuan tertentu dalam menyampaikan keberpihakan 

detikSport terhadap tim Italia terliahat pada kutipan  (1) penulis detikSport 

mengunakan  ungkapan   gaya bahasa “rentetan kemenangan beruntun”  dan  

“mengukir capaian khusus” dengan maksud ingin mengunggulkan tim Italia dan  

memberikan pandangn kepada khalayak atas kemenangan Italia yang seoalh 

melalui ungkapan tersebut, ditekankan penulis melalui  kata kiasan “rentetan” 

yang berarti berurutan penulis ingin mengungkapkan bahwa kemenangn Italia 

berturut-turut diraihnya hingga dapat mencapai sekor imbang atau seri 1-1  

melawan tim yang tidak terkalahkan yaitu tim Spanyol, keberpihakan detikSport 

bertujuan memberikan  optimisme kepada khalayak akan  kemenangan yang 

dapat diraih oleh  Italia di laga pertandingan  Euro 2012.  

  Metafora yang dimunculkan detikSport  dalam  keberpihakannya  terhadap 

tim Italia juga terlihat pada kutipan (2) dan (3) . pada kutipan (2) gaya bahasa 

yang digunakan  hiperbola atau berlebih-lebihan “ badai cedra yang mendera”  

penulis secara tersamar mengungkapkan dukungannya atas Italia secara 

berlebihan mengungkapkan keadaan pemain Italia yang pada saat itu  

dikeluarkan dan keberadaan Italia yang  tidak lagi difavoritkan untuk menjadi 

juara di Polandia-Ukraina. Hal ini masih samar-samar atau belum terlihat jelas 

atas keberpihakan detikSport kepada Italia, keberpihakannya  pada kutipan (2)  

diperjelas melalui gaya bahasa pada kutipan (3) yaitu detikSport menujukan 
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dukungannya melalui gaya bahasa pada kata kiasan “kiblat”,  yang berarti arah 

yang paling tepat untuk dijadikan acuan dalam dunia persepakbolaan  dunia  , 

hal ini secara sengaja dimunculkan detikSport dengan  maksud  ingin 

memberikan pembelaan atas tim Italia yang meski sudah tidak menjadi tim 

favorit namun nama dari keberadaan tim Italia tetap menjadi acuan atas prestasi 

permainnanya dimata persepakbolaan dunia. Pandangan yang ingin dimunculkan 

penulis kepada khalayak melalui metafora pada kutipan (2) dan (3) ini, adalah 

potensi yang dimiliki italia meski terlihat sudah tidak unggul lagi namun 

detikSport  ingin memunculkannya sebagai tim yang berprestasi dan tim yang 

mampu meraih kemenangan.  

  Hal yang sama juga terlihat pada kutipan (4) metafora yang digunakan 

detikSport dalam keberpihakannya kepada tim Italia masih sama seperti pada 

kutipan (2) dan (3) yaitu hiperbola berlebih-lebihan pada kata yang bercetak 

tebal “diderita” yang berarti suatu kenyataan yang sangat menyakitkan dan 

melekat pada diri Italia setelah menerima kekalahan atas Spanyol dengan skor  

4-0. detikSport memunculkan metafora yang berlebih-lebihkan untuk menujukan 

kekecewaannya atas kekalahan Italia yang ternyata tidak mampu menjadi sang 

juara di laga pertandingan sepakbola Euro 2012.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bentuk 

pemihakan detikSport yang diteliti dari stuktur mikro yang terdiri dari struktur 

semantik, sintaksis, stilis, dan retoris bahwa :  

1. Melalui struktur semantik yang  terdiri dari  tiga elemen dengan 

pemunculkan latar belakang atas peristiwa yang ditulis detikSport, detail 

yang ditampilkan secara berlebihan atas pemberitaan dan  juga elemen 

maksud yang di munculkan detikSport,  baik secara eksplisit maupun  

implisit, menujukkan keberpihakan media detikSport terhadap dua tim yaitu 

Italia dan Belanda.  

2. Struktur sintaksis dengan susunan kalimat yang terlihat pada pemberitaan 

detikSport, terkait pertandingan sepakbola Euro 2012. Menujukkan 

keberpihakan pada tim Italia dan Belanda melalui topikalisasi atau 

pengedepanan hal pokok yang dimunculkan, dengan melihat struktur 

kalimat pada susunan anak dan induk kalimat yang terdapat dalam 

pemberitaan, detikSport juga menujukan  pertalian antar kata atau kohorensi 

yang mengacu pada maksud tertentu yang dibangun melalui 

pemberitaannya.  
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3. Elemen leksikon yang terdapat dalam struktur stilis pada pemberitaan 

sepakbola Euro 2012 yang terlihat dengan pemilihan kata-kata dan 

penggunaan kata pada berita yang disajikan detikSport, menjelaskan idiologi 

dengan makna tertentu yang  lebih didominasi pada kedua tim atas 

keberpihakannya yaitu tim Italia dan Belanda.  

4. Pemunculan gambar-gambar yang menujukan maksud tertentu pada elemen 

grafis dan penggunaan kata-kata kiasan dalam elemen metafora yang 

terdapat dalam struktur retoris pada pemberitaan yang dimunculkan media 

detikSport, menujukan pembenaran dengan memperkuat pesan atas 

keberpihakan yang ditujukan pada tim Italia dan Belanda.  

 

5.2.   SARAN 

Media massa merupakan sumber informasi yang selalu diburu oleh 

masyarakat, atas segala pemberitaan yang disampaikan akan menjadi pandangan  

tertentu bagi masyarakat dalam menerima informasi yang diperoleh. 

Penyampaian informasi tentu didukung dengan bahasa sebagai alat utama dalam 

menyampaikannya, untuk itu sebaiknya media dapat menempatkan fakta dengan 

informasi yang akurat melalui  penyampaiannya tanpa membangun maksud 

tertentu yang dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan atas keakuratan  

informasi yang disampaiksan.  
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