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AN ANALYSIS OF NEWS MURDER TEXT IN A LOMBOK POST NEWS 

PAPERS EDITION OF AUGUST 2014 MODEL VAN DIJK AND 

IMPLICATION FOR LEARNING LANGUAGE IN SENIOR HIGH 

SCHOOL 

Oleh: 

Omir Erlaska, Suyanu, Khaerul Paridi 

Program Studi Penddikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram 

 

ABSTRACT 

Language in the context of this study is defined as something that is not neutral. 

The language has been submerged by the ideology that carries a charge of specific 

power, meaning that the language used in the discourse of the newspapers are 

always associated with social practices. To the newspaper is an interesting thing 

to study is based on a model of discourse analysis Teun Adrianus van Dijk. The 

purpose of this study is to describe the analysis of news text homicides in Lombok 

Post newspaper edition of August 2014 using the model of van Dijk, describe the 

implications of the results of research on Indonesian language learning in high 

school. In this study used the theory is the theory of discourse analysis model of 

van Dijk namely macro structure (thematic), superstructure (schematic) and 

microstructure (syntactic, semantic, stylistic, and rhetorical). This research is 

qualitative descriptive analyzes of words or phrases instead of numbers. The data 

in this study were four news about the murder case. The data source is the 

newspaper research Lombok Post in August 2014. The data collection method 

used is the method of documentation and observation, while the technique is a 

technique noted. Methods of data analysis is a method of discourse analysis and 

results presentation of data using informal methods. The results of this study 

concluded that the writing of news in the newspaper Lombok Post many use 

words that are not in accordance with the rules of writing the correct word or not 

in accordance with the enhanced spelling, the writing of news on Lombok Post 

newspaper, the researchers did not find the use of the elements lead and rarely 

find rhetorical structure. Discourse analysis research results on Lombok Post 

newspaper van Dijk model can be used as teaching materials and media in order 

to broaden students' learning and improve capabilities in analyzing text especially 

news in high school. 

Keywords: Ideology, Discourse, Implications 



2 
 

ANALISIS TEKS BERITA KASUS PEMBUNUHAN PADA SURAT 

KABAR LOMBOK POST EDISI AGUSTUS 2014 MODEL VAN DIJK  DAN 

IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA DI SMA 

Oleh: 

Omir Erlaska, Suyanu, Khaerul Paridi 

Program Studi Penddikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Mataram 

 

ABSTRAK 

 

Bahasa dalam konteks penelitian ini dimaknai sebagai sesuatu yang tidak 

netral. Bahasa tersebut sudah tercelup oleh ideologi yang membawa muatan 

kekuasaan tertentu, artinya bahasa yang digunakan dalam wacana surat kabar 

selalu dihubungkan dengan praktik sosial. Untuk itu surat kabar merupakan hal 

yang menarik untuk diteliti berdasarkan analisis wacana model Teun Adrianus 

van Dijk. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan analisis teks berita kasus 

pembunuhan pada surat kabar Lombok Post edisi Agustus 2014 dengan 

menggunakan model van Dijk, Mendeskripsikan implikasi hasil penelitian 

terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Dalam penelitian ini teori yang 

digunakan adalah teori analisis wacana model van Dijk yaitu struktur makro 

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

stilistik, dan retoris). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

menganalisis kata-kata atau kalimat bukan angka. Data dalam penelitian ini adalah 

empat berita tentang kasus pembunuhan. Sumber data penelitian ini adalah surat 

kabar Lombok Post edisi Agustus 2014. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode dokumentasi dan observasi, sedangkan  tekniknya 

adalah teknik catat. Metode analisis datanya adalah metode analisis wacana dan 

hasil penyajian data menggunakan metode informal. Hasil penelitian ini 

berkesimpulan bahwa penulisan berita pada surat kabar Lombok Post banyak 

penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan kata yang tepat 

atau tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, Dalam penulisan berita pada 

surat kabar Lombok Post, peneliti tidak   menemukan penggunaan elemen lead 

dan jarang menemukan struktur retoris. Hasil penelitian analisis wacana pada 

surat kabar Lombok Post dengan model van Dijk dapat dijadikan sebagai bahan 

ajar dan media pembelajaran guna menambah wawasan siswa dan meningkatkan 

kemampuan di dalam menganalisis teks berita khsusunya di SMA. 

Kata Kunci : Ideologi, Wacana, Implikasi 
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A. PENDAHULUAN 

Bahasa merupakan alat 

komunikasi yang penting bagi 

manusia sehingga dalam 

kenyataannya bahasa menjadi aspek 

penting dalam melakukan sosialisasi 

atau berinteraksi sosial. Bahasa juga 

membuat manusia dapat 

menyampaikan berbagai ide, 

perasaan, pikiran, pengalaman, 

gagasan, pendapat, keinginan, berita 

dan lain-lain kepada orang lain. 

Bahasa meliputi tataran fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik dan 

wacana. Berdasarkan hierarkinya, 

wacana merupakan tataran bahasa 

yang terbesar, tertinggi, dan 

terlengkap. Wacana dikatakan 

terlengkap karena mencakup tataran 

di bawahnya, yakni fonologi, 

morfologi, sintaksis, semantik, dan 

ditunjang oleh unsur lainnya, yaitu 

situasi pemakaian dalam masyarakat. 

Wacana dibentuk oleh paragraf-

paragraf, sedangkan paragraf 

dibentuk oleh kalimat-kalimat. 

Kalimat yang  membentuk paragraf 

itu haruslah merangkai kalimat satu 

dengan kalimat lainnya serta harus 

berkaitan sehingga membentuk satu 

kesatuan yang utuh. Paragraf-

paragraf yang memiliki kesatuan 

yang utuh itulah yang kemudian 

menjadi sebuah wacana yang utuh 

yang memiliki satu tema yang utuh 

pula.  

Istilah wacana dipakai oleh 

banyak kalangan mulai dari studi 

bahasa, psikologi, politik, 

komunikasi, dan sebagainya. Jika 

istilah wacana dipakai dalam ilmu 

bahasa, perlu di perhatikan hal-hal 

yang berkaitan atau betul-betul 

bermakna bagi pakar bahasa atau 

keilmuan kebahasaan. Contohnya, 

adanya istilah wacana politik, sebatas 

wacana, baru wacana dan lain-lain. 

istilah tersebut bukan dalam 

pembahasan ilmu bahasa, tetapi 

dipakai dalam ilmu politik. 

Wacana merupakan salah satu 

bidang linguistik yang relatif baru 

dan kurang mendapat perhatian para 

pakar ahli bahasa pada umumnya. 

Dalam pembelajarannya wacana 

merupakan disiplin ilmu baru. 

Pemunculannya sekitar tahun 70-an. 

Seperti yang dikemukakan Harris, 

bahwa „Discourse analysis is far 

disapointing‟ (Harris dalam Yoce 

Aliah Darma, 2013:2). Oleh karena 

itu, dapat dimaklumi kalau sampai 

sekarang pembahasan dan rujukan 

tentang wacana masih jarang, lebih-

lebih dalam bahasa Indonesia, 

khususnya penelitian wacana dalam 

konteks surat kabar.   

Surat kabar dalam 

merepresentasikan realitas termasuk 

ideologi tentu menggunakan bahasa, 

sehingga realitas yang sebenarnya 

menjadi terdistorsi. Pada konteks 

tersebut, surat kabar bukan saja 

menjadi titik perhatian dari ilmu 

komunikasi melainkan juga dapat 

menjadi kajian kebahasaan. Di dalam 

skripsi ini bahasa tetap sebagai 

pengamatan utama. Hal tersebut 

dimungkinkan karena sorotan utama 

analisis wacana adalah 

perepresentasian, bagaimana 

seorang, kelompok, atau segala 

sesuatu yang ditampilkan melalui 

bahasa.  

Berdasarkan hal tersebut, bahasa 

dalam konteks penelitian ini 

dimaknai sebagai sesuatu yang tidak 

netral. Bahasa tersebut sudah 

tercelup oleh ideologi yang 

membawa muatan kekuasaan 

tertentu, artinya bahasa yang 
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digunakan dalam wacana surat kabar 

selalu dihubungkan dengan praktik 

sosial (Badara, 2012: 2). Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penelitian 

mengenai teks bahasa dalam 

penulisan sebuah berita. Dalam hal 

ini, pihak yang bertanggung jawab 

terhadap terbitnya sebuah berita 

adalah media massa.  

Salah satu media massa yang 

menjadi fokus kajian dalam skripsi 

ini adalah media cetak yang berupa 

berita harian pada surat kabar 

Lombok Post. Lebih khusus lagi 

dalam skripsi ini akan diteliti 

penggunaan bahasa pada surat kabar 

Lombok Post dalam pemberitaan 

kasus pembunuhan yang telah dimuat 

selama bulan agustus 2014. 

Penelitian ini akan membahas semua 

berita yang berkatian dengan kasus 

pembunuhan edisi Agustus 

menggunakan model van Dijk. 

Alasan peneliti mengambil judul 

“Analisis Teks Berita Kasus 

Pembunuhan pada Surat Kabar 

Lombok Post Edisi Agustus 2014 

Model van Dijk dan Implikasinya 

terhadap Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA” ini karena 

penelitian dengan judul analisis 

berita kriminal khususnya berita 

kasus pembunuhan belum ada yang 

meneliti sehingga peneliti bergairah 

untuk meneliti judul di atas. Berita 

tentang kasus pembunuhan juga 

merupakan berita yang hampir setiap 

minggu menjadi konsumsi 

masyarakat, sehingga dengan 

dilakukannya penelitian ini maka 

peneliti ingin mengkaji lebih jauh 

analisis berita yang terkait dengan 

berita kasus pembunuhan pada surat 

kabar. Kemudian, hal yang menjadi 

fokus penelitian pada skripsi ini 

adalah teks berita tentang kasus 

pembunuhan yang  dimuat dalam 

surat kabar Lombok Post dan 

dianalisis dengan model van Dijk. 

Kemudian asumsi dasar penulis 

mengambil surat kabar Lombok Post 

sebagai objek kajian dalam penelitian 

ini karena beberapa hal. Pertama, 

harian surat kabar Lombok Post 

adalah koran terbesar yang ada di 

daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), 

seperti yang disebutkan oleh Ahmad 

Sirrulhaq (2000), bahwa di antara 

media-media lokal yang ada di NTB, 

Lombok Post bisa dikatakan masih 

menjadi referensi utama bagi 

masyarakat NTB dalam memperoleh 

informasi atau berita yang ada 

dikarenakan berita yang disajikan 

selalu berimbang, akurat, dan 

terbaru, termasuk dalam pemberitaan 

kasus kriminal di wilayah NTB. 

Kedua, sebagai sebuah surat kabar 

harian terbesar di NTB dituntut 

untuk berdiri pada posisi yang tidak 

memihak ke suatu pihak karena 

mengedepankan kepentingan sesaat 

dan terkesan mengedepankan materi 

semata seperti yang telah dijelaskan 

di atas. Ketiga, dengan adanya saham 

Pemda yang turut membantu 

Lombok Post secara finansial 

menjadi catatan yang memungkinkan 

Lombok Post untuk mengambil sikap 

tertentu dalam proses 

pemberitaannya. Selain beberapa 

alasan di atas penulis juga akan 

mengimplikasikan hasil penelitian 

mengenai analisis wacana ini 

terhadap pembelajaran bahasa 

Indonesia pada sekolah menengah 

atas (SMA). 

Berdasarkan hal tersebut maka 

penelitian yang berjudul “Analisis 

Teks Berita Kasus Pembunuhan pada 

Surat Kabar Lombok Post  Edisi 

Agustus 2014 dan Implikasinya 
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Terhadap Pembelajaran Bahasa 

Indonesia di SMA ” ini dilakukan. 

Rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini yaitu (1) 

Bagaimanakah analisis teks berita 

kasus pembunuhan pada surat kabar 

Lombok Post edisi Agustus 2014 

dengan menggunakan model van 

Dijk? Dan (2) Bagaimanakah 

implikasi hasil penelitian terhadap 

pembelajaran bahasa Indonesia di 

SMA?. Adapun tujuan penelitian ini 

yaitu (1) Mendeskripsikan analisis 

teks berita kasus pembunuhan pada 

surat kabar Lombok Post dengan 

menggunakan model van Dijk dan 

(2) Mendeskripsikan implikasi hasil 

penelitian terhadapa pembelajaran 

bahasa Indonesia di SMA. Dengan 

demikian, akan diperoleh pula 

manfaat-manfaat penelitian baik 

secara teoretis maupun secara 

praktis. 

 

B. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang berusaha mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyajikan data 

menggunaka kata-kata atau kalimat, 

bukan dengan angka-angka.  

2. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini 

adalah empat teks berita kasus 

pembunuhan pada surat kabar 

Lombok Post, dan sumber datanya 

adalah harian surat kabar Lombok 

Post. 

3. Metode dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data penelitian 

ini adalah metode observasi, metode 

dokumnetasi dan tekhnik yang 

digunakan adalah teknik catat. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian 

ini menggunakan metode analisis 

wacana. 

5. Metode Penyajian Hasil Analisis 

Data  
 Penyajian hasil analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan 

metode informal. Metode informal 

merupakan metode penyajian data 

dengan cara perumusan 

menggunakan kata-kata dan  kalimat. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Dasar analisis wacana adalah 

interpretasi, sehingga analisis dalam 

penelitian ini dilakukan dengan 

menginterpretasi  tiap pemberitaan 

yang ada pada elemen-elemen yang 

menjadi fokus analisis. Untuk 

mengetahui arah representasi wacana 

tiap-tiap berita, berita dianalisis satu 

per satu. Empat  berita dianalisis 

berdasarkan kerangka model van 

Dijk yang ada seperti: tematik, 

skematik, semantik, sintaksis, 

stilistika, dan retorisnya untuk 

mendapatkan analisis yang 

komprehensif. Berikut ini dipaparkan 

empat reperesentasi berita yang di 

analisis. 

1.  Representasi Pemberitaa dalam 

Berita Suami Bakar Istri 

Hingga Tewas 

1. Struktur Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada 

gambaran umum suatu teks, atau bisa 

juga disebut sebagai gagasan inti, 

ringkasan, atau yang utama dari 

suatu teks. tema berita itu adalah 

karena salah paham, suami 

membakar istri hingga tewas. Tema 

berita di atas sesuai kutipan berita. 
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Medan – Gara-gara 

saling tuduh selingkuh , Indri 

Antika (26) tewas dibakar 

suaminya, Leo Chandra Pohan 

(28). Prahara rumah tangga 

berujung maut ini terjadi di 

kediaman mereka, Jalan Pasar 1 

Tengah Marelan, Medan, Senin 

dini hari lalu 

(LP  02/07/2014, Paragraf 1) 

2. Struktur Skematik  

Pertama, summary yang 

umumnya ditandai dua elemen besar 

yaitu judul dan lead. Kedua, story 

yakni isi berita secara keseluruhan., 

elemen itu secara hipotetik juga 

mempunyai dua subkategori. 

Pertama, situasi yaitu proses atau 

jalannya peristiwa. Kedua, komentar 

yang ditampilkan dalam teks berita. 

Sesuai teks wacana berita di atas 

judul berita ditulis lebih besar 

dengan tulisan lain, hal itu bertujuan 

untuk memudahkan pembaca melihat 

judul atau hal apa yang akan dibahas 

dalam sebuah berita. Karena, tulisan 

yang sering dilihat pertama oleh 

pembaca adalah judul sebuah berita. 

Judul berita terlihat pada kutipan di 

bawah ini. 

Suami Bakar Istri Hingga 

Tewas 
(LP 02/07/2014, Judul berita) 

 

Hal kedua, yang berada pada 

struktur skematik selain summary 

adalah story (cerita). Ada dua story 

dalam sebuah berita. Pertama, situasi 

yaitu peristiwa jalannya sebuah 

berita. situasi pada teks wacana 

berita di atas, seperti kutipan di 

bawah ini. 

Sebelum kejadian, pasutri 

yang telah dikaruniai satu orang 

anak itu terlibat cek-cok mulut. 

Ya, jelang pagi itu, Leo yang baru 

pulang ke rumah itu langsung 

dilabrak Indri. Karyawati Optik 

Bonia Jalan Serdang, Medan 

meminta penjelasan soal kabar 

yang menyebut Leo punya 

simpanan di luar. Tapi bukan 

penjelasan dan bantahan yang 

diterima Indri. Sebaliknya, justru 

Leo yang menuduhnya selingkuh. 

Saling tuduh itulah yang 

memantik cekcok. 

Diduga tak kuasa 

menahan amarah, Leo lantas 

mengambil minyak tanah di dapur 

dan menyiramkannya ke tubuh 

Indri. Detik berikutnya, Leo 

menyulut tubuh wanita yang 

dinikahinya 9 tahun lalu itu 

dengan mancis. 

(LP 02/07/2014, Paragraf 3 dan 4) 

Kutipan berita di atas, 

menjelaskan situasi pasuttri tersebut 

sebelum terjadinya kejadian 

pembakaran. Frase sebelum kejadian 

merujuk kepada sebab pasutri itu 

cek-cok yang kemudian berujung 

pembakaran yang dilakukan oleh 

suami kepada istri. Selain frase 

sebelum kejadian, frase diduga tak 

kuasa menahan amarah 

menunjukkan adanya latar yang 

disampaikan oleh wartawan, frase 

diduga yang digunakan oleh 

wartawan merujuk kepada  perbuatan 

yang dilakukan oleh Leo kepada 

Indri disebabkan oleh saling tuduh 

selingkuh yang kemudian 

menimbulkan cek-cok. Dengan 

adanya latar semacam itu, seolah-

olah wartawan memberi penjelasan 

kepada khalyak bahwa pembakaran 

itu terjadi akibat saling tuduh 

selingkuh antara pasangan suami istri 

tersebut.   
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3. Struktur Semantik 

Bagian yang penting dalam 

analisis wacana adalah makna yang 

ditunjukkan oleh struktur teks. 

sedangkan dalam analisis wacana, 

makna kata adalah praktik yang ingin 

dikomunikasikan sebagai suatu 

strategi.  

1. Maksud 

Elemen maksud melihat apakah 

teks itu disampaikan secara eksplisit 

atau tidak. Umumnya informasi yang 

menguntungkan komunikator akan 

diuraikan secara eksplisit dan jelas, 

sebaliknya informasi yang 

merugikan akan diuraikan 

tersembunyi. Elemen maksud pada 

berita di atas terdapat pada kutipan 

berita. 

Seketika itu juga Indri 

histeris kepanasan, hingga 

mengundang perhatian para 

tetangga. Selain terus mendengar 

jerit kepanasan dari korban, 

warga juga melihat asap 

mengepul dari kaca nako rumah 

yang baru sebulan ditempati 

pasutri itu. Yakin ada yang tak 

beres , warga langsung 

menggedor pintu, namun tak 

dibuka. Detik berikutnya, warga 

yang semakin curiga langsung 

mendobrak pintu. 

(LP 02/07/2014, Paragraf 5) 

 

Frase mengundang perhatian para 

tetangga menunjukkan adanya 

maksud tertentu yang disampaiakan 

oleh komunikator, penggunaan frase 

mengundang perhatian merupakan 

praktik bahasa yang dilakukan oleh 

wartawan. Dengan adanya frase 

mengundang perhatian, wartawan 

ingin menjelaskan, bahwa teriakan 

yang dilakukan oleh Indri itu, akibat 

kepanasan, karena tubuhnya sudah 

terbakar. Dan hal itu diyakini oleh 

wartawan akan membuat perhatian 

warga. Akan tetapi, wewenang apa 

yang dimiliki oleh warga, karena itu 

merupakan urusan rumah tangga 

orang, namun karena solidaritas atau 

rasa sosial yang dimiliki oleh warga 

membuat warga berbondong-

bondong kerumah tempat kejadian 

perkara untuk membantu sang 

korban. Urusan itu sebenarnya 

urusan pihak yang berwajib tetapi 

karena pihak yang berwajib belum 

datang hal itupun dilakukan oleh 

warga. 

 

2. Praanggapan 

Praanggapan (presupposition) 

yaitu pernyataan yang digunakan 

untuk mendukung makna suatu teks. 

Praanggapan ini merupkan fakta 

yang belum terbukti kebenarannya, 

tetapi dijadikan dasar untuk 

mendukung gagasan teretentu. 

 Diduga tak kuasa 

menahan amarah, Leo lantas 

mengambil minyak tanah di dapur 

dan menyiramkannya ke tubuh 

Indri. Detik berikutnya, Leo 

menyulut tubuh wanita yang 

dinikahinya 9 tahun lalu itu 

dengan mancis. 

(LP 02/07/2014, Paragraf 4) 
 

Kutipan berita di atas, 

menunjukkan adanya praanggapan 

yang dilakukan oleh komunikator. 

Frase diduga tak kuasa menahan 

amarah, menunjukkan adanya 

praanggapan. Diduga artinya dugaan 

atau anggapan sementara. Dengan 

adanya frase diduga, wartawan ingin 

menjelaskan kepada khalayak bahwa 

pembakaran itu terjadi akibat Leo 

sangat marah ketika dituduh 

selingkuh oleh Indri. Akan tetapi, 
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apakah benar, karena tuduhan 

selingkuh itu saja yang membuat Leo 

tak kuasa menahan amarahnya, 

sehingga timbul niat jahat Leo 

membakar Indri (istrinya sendiri), 

ataukah memang ada maslah lain. 

Tetapi karena praanggapan hadir 

dengan pernyataan yang dipandang 

terpercaya oleh khalayak, untuk itu 

apa yang terjadi tidak dipertanyakan 

kebenarannya, karena khalayak 

sudah terlanjur percaya dan 

menerima apa yang terdapat dalam 

teks wacana berita tersebut tanpa 

memahami terlebih dahulu, 

walaupun praanggapan itu fakta yang 

belum terbukti kebenarannya. 

 

4. Struktur Stilistika 

  Pusat perhatian stilistika 

adalah style, yaitu cara yang 

digunakan oleh seorang penulis 

untuk menyatakan maksudnya 

dengan menggunakan bahasa 

sebagai sarana. Pada berita di atas 

terdapat penggunaan stilistika, 

yang terdapat pada judul berita. 

Suami bakar istri hingga 

tewas 

(LP 02/07/2014, Judul Berita) 
 

Kata tewas misalnya, mempunyai 

kata lain, yakni “mati, wafat, gugur, 

meninggal, terbunuh, 

menghembuskan nafas terakhir, dan 

sebagainya”. Diantara beberapa kata 

itu wartawan dapat memilih kata 

mana yang tepat digunakan dalam 

tulisannya tersebut. Pilihan kata-kata 

yang dipakai menunjukkan sikap dan 

ideologi tertentu. Dengan 

menggunakan kata tewas wartawan 

ingin menjelaskan kepada khalayak 

bahwa makna yang muncul lebih 

terasa halus dibandingkan dengan 

kata mati yang umumnya digunakan 

untuk hewan dan tumbuhan. 

5. Struktur Retoris 

Strategi retoris disini diartikan 

sebagai gaya yang diungkapkan 

ketika seseorang berbicara atau 

menulis. Retoris mempunyai fungsi 

persuasif, dan berhubungan erat 

dengan bagaimana pesan itu ingin 

disampaikan kepada khalayak.  

1. Grafis 

Grafis merupakan bagian untuk 

memeriksa apa yang ditekankan atau 

ditonjolkan (yang dianggap penting) 

oleh seseorang yang diamati dari 

teks. Dalam wacana berita, grafis ini 

biasanya muncul lewat bagian tulisan 

yang dibuat lain dibandingkan tulisan 

lain. pemakaian huruf tebal, huruf 

miring, pemakain garis bawah, huruf  

yang dibuat dengan ukuran lebih 

besar. Pada teks berita di atas 

terdapat penggunaan grafis, seperti 

pada kutipan berita. 

Suami Bakar Istri Hingga Tewas 

Medan –……. 

(LP 02/07/2014 Paragraf 1 dan 

Judul berita) 

 

Judul berita di atas sengaja dibuat 

dengan cetakan tebal oleh wartawan, 

dan kata pada tulisan tempat kejadian 

perkara dibuat lebih besar dari kata-

kata lainnya, hal itu dilakukan oleh 

wartawan dengan tujuan untuk 

mendukung arti penting suatu teks 

yang ingin dikedepankan., karena 

pembaca saat melihat wacana berita 

hal pertama yang dilihat adalah judul 

sebuah berita oleh sebab itu 

penulisan judul berita harus dibuat 

semenarik mungkin. 
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2. Representasi Pemberitaan 

dalam Berita Tersangka Bantah 

Tikam Korban 

 

1. Struktur Tematik 

Tema berita di atas adalah rencana 

pembunuhan. 

2. Struktur Skematik 

Judul harus dibuat semenarik 

mungkin, dengan begitu tujuan 

penulisan judul berita tercapai, yaitu 

to atrack the reader. Hal itu sesuai 

dengan kutipan judul berita di atas. 

Tersangka Bantah 

Tikam Korban 
Rekonstruksi Kasus 

Pembunuhan di Jalan 

Majapahit 

 (LP 15/07/2014, Judul berita) 

3. Struktur Semantik 

Detil berhubungan dengan kontrol 

informasi yang ditampilkan 

seseorang komuniaktor. 

Komunikator akan menampilkan 

secara berlebihan informasi yang 

menguntungkan dirinya atau citra 

yang baik, sebaliknya ia akan 

menampilkan informasi dalam 

jumlah sedikit (bahkan tidak 

disampaikan)  kalau hal itu 

merugikan kedudukannya. Detil 

sesuai kutipan berita. 

Pantuan koran ini, 

rangkaian adegan ini diawali 

dengan pertemuan lima tersangka 

bersama saksi Ojan. Mereka 

berkumpul di rumah tersangka 

Awang membahas perihal 

pertemuan dengan korban. 

(LP 15/07/2014, Paragraf  6) 

 

Terlihat dari frase pantuan Koran 

ini, wartawan ingin mejelaskan 

kepada khalayak bahwa apa yang 

akan diberitakan oleh wartawan 

dalam penyajian berita di atas 

tentang rekonstruksi kasus 

penbunuhan tersebut terlebih dahulu 

sudah di teliti atau dipantau, 

informasi tentang kasus tersebut 

bukan diambil dari cerita orang 

melainkan wartawan menyaksikan 

langsung rekonstruksi tersebut. 

Sehingga penyajian beritanya akurat. 

Dengan adanya detil semacam ini, 

jelas informasi dalam pennyajian 

berita di atas menguntungkan 

wartawan, terlebih dengan adanya 

frase pantuan Koran ini, wartawan 

ingin menjelaskan khayalak bahwa 

apa yang diberitakan merupakan apa 

yang dilihat oleh wartawan itu 

sendiri.  

Elemen dalam struktur semantik 

pada berita di atas selanjutnya adalah 

praanggapan. Hal tersebut sesuai 

pada kutipan. 

Proses rekonstruksi 

mendapat pengawalan ketat dari 

aparat kepolisian. Puluhan 

personel dikerahkan untuk 

mengepung arena rekonstruksi. 

Karena, dikhawatirkan keluarga 

korban menyerang tersangka. 

(LP 15/07/2014, Paragraf 2) 
 

Pada kutipan berita di atas jelas 

adanya praanggapan bahwa, Frase 

dikhawatirkan merujuk kepada 

kekhawatiran wartawan seandainya 

kalau tidak dikerahkannya aparat 

kepolisian untuk menjaga arena 

rekonstruksi akan terjadi aksi 

keluarga korban menyerang 

tersangka. Akan tetapi, belum tentu 

dengan tidak dikerahkannya aparat 

kepolisian untuk menjaga arena 

rekonstruksi keluarga korban akan 

menyerang tersangka. Tetapi, 

praanggapan dianggap sebagai 

pernyataan yang tidak perlu 

dipertanyakan kebenarannya, karena 
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khalayak sudah terlanjur percaya atas 

suatu praanggapan tersebut. 

Setelah praanggapan elemen 

semantik selanjutnya adalah 

nominalisasi. Nominalisasi 

merupkan strategi untuk 

menghilangkan sekelompok aktor 

sosial tertentu. Strategi ini berkaitan 

dengan mengubah kata kerja menjadi 

kata benda. Nominlisasi tidak 

membutuhkan subyek, karena 

nominalisasi pada dasarnya proses 

mengubah kata yang bermakna 

tindakan/kegiatan menjadi kata 

benda yang bermakna peristiwa. 

Umumnya nominalisasi dilakukan 

dengan menambah imbuhan pe, an. 

Hal tersebut sesuai kutipan berita. 

Rekonstruksi Kasus 

Pembunuhan di Jalan 

Majapahit 
(LP 15/07/2014, Judul berita) 
Nominalisasi dalam kutipan teks 

wacana berita di atas terdapat pada 

kata pembunuhan.  kata pembunuhan 

merupakan transformasi dari bentuk 

verba bunuh. Dalam setiap tindakan 

selalu terkandung siapa yang 

membunuh. Lain halnya dengan 

peristiwa/gejala yang hanya menekan 

pada infomasi bahwa telah terjadi 

pembunuhan. Oleh karena itu, pelaku 

pembunuhan dalam berita tersebut 

hilang. Dengan hilangnya pelaku 

maka pembaca tidak akan pernah 

mengetahui siapa yang telah 

membunuh korban, sehingga 

pembaca hanya akan terfokus pada 

korban.  

4. Struktur Sintaksis 

Bentuk kalimat pada teks wacana 

berita di atas sesuai kutipan berita di 

bawah ini. 

Tersangka Bantah 

Tikam Korban 

(LP 15/07/2014, Judul berita) 
Kutipan teks wacana berita di 

atas menunjukkan kalimat 

berstruktur aktif, karena jelas 

tersangka yang melakukan pekerjaan 

ditemptkan pada subyek dalam 

sebuah kalimat. Pada kalimat di atas 

kata tersangka merujuk pada orang 

yang menikam, sedangkan kata 

korban merujuk kepada orang yang 

ditikam. Dengan adanya bentuk 

kalimat seperti di atas, membuat 

pembaca bingung karena pembaca 

tidak akan pernah tahu, siapa nama 

tersangka dan siapa nama korban, 

kalau tidak membaca penuh berita 

tersebut. Jelas hal itu merupakan 

strategi yang dilakukan oleh 

wartawan untuk menarik perhatian 

pembaca supaya isi semua beritanya 

dibaca, tidak hanya membaca judul 

beritanya saja. 

Elemen selanjutnya dari struktur 

sintkasis adalah koherensi. Koherensi 

merupakan jalinan atau pertalian 

antar kalimat dalam suatu berita. 

Koherensi dalam teks wacana berita 

di atas sesuai dengan kutipan. 

Puluhan personel 

dikerahkan untuk mengepung 

arena rekonstruksi. Karena, 

dikhawatirkan keluarga korban 

menyerang tersangka. 

 (LP 15/07/2014, Paragraf 1 

kalimat 1) 
 

Kutipan teks wacana berita di 

atas menunjukkan adanya 

penggunaan kata hubung yang tepat 

dalam membuat satu kalimat utuh. 

Penggunaaan kata hubung karena, 

menunjukan adanya hubungan sebab 

akibat. Akan berbeda ketika kata 

hubung yang digunakan adalah kata 

hubung dan atau sehingga. Dengan 

menggunakan kata hubung kareana, 
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yang di lanjutkan ke kalimat 

dikhawatirkan keluarga korban 

menyerang tersangka menunjukkan 

adanya kekawatiran wartawan kalau 

rekonstruksi itu tidak dijaga oleh 

aparat kepolisian maka akan terjadi 

hal yang tidak diinginkan. 

5. Struktur Stilisitik  

Penggunaan gaya bahasa yang 

digunakan oleh penulis tidak terlepas 

dari pemilihan leksikal. Pemilihan 

leksikal pada dasarnya menandakan 

bagaimana seseorang melakukan 

pemilihan kata atau frase atas 

berbagai kemungkinan kata atau 

frase yang tersedia. Pada berita di 

atas terdapat penggunaan stilistika, 

yang terdapat pada judul berita. 

Tersangka Bantah 

Tikam Korban 
(LP 15/02/2014, Judul berita) 
Kata tikam misalnya, mempunyai 

kata lain, yakni “bacok dan tusuk”. 

Diantara kata itu wartawan dapat 

memilih kata mana yang tepat 

digunakan dalam tulisannya tersebut. 

Pilihan kata-kata yang dipakai 

menunjukkan sikap dan ideologi 

tertentu. Dengan digunakannya kata 

tikam dirasa oleh wartawan lebih 

memiliki pengucapan dan makna 

yang lebih halus bila dibandingkan 

dengan kata tusuk atau bacok. 

 

V. PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang analisis wacana berita 

kasus pembunuhan pada surat 

kabar Lombok post edisi Agustus 

2014 model van Dijk dan 

implikasinya terhadap 

pembelajaran bahasa di SMA 

dapat disimpulkan bahwa. 

 

1. Analisis wacana model Teun 

A. van Dijk dapat digunakan 

untuk menganalisis semua 

jenis berita,  

2. Tidak semua elemen yang 

ada dalam elemen wacana 

van Dijk, terdapat dalam 

empat berita yang dianalisis. 

3. Dalam penulisan berita pada 

surat kabar Lombok Post, 

peneliti tidak   menemukan 

penggunaan elemen lead dan 

jaraang menemukan srtruktur 

retoris (terutama metafora 

dan ekspresi). 
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