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Artinya: Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan 

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) 

keji dan mungkar. Dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (QS 29: 45)1 

 

“Jadilah orang yang senantiasa berfikir, berdzikir, belajar, dan beramal” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Depertemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: PT Syaamil Cipta media, 2005), hlm, 401. 
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ABSTRAK 
 
 

Syi’ah-Sunni adalah dua aliran atau madzhab dalam Islam yang dalam sejarahnya 
selalu menimbulkan ketegangan-ketegangan politik. Karena perbedaan pandangan yang 
mereka miliki. Perbedaan yang lahir di antara mereka membuatnya saling menafikan satu 
sama lain dan menganggap bahwa masing-masing dari merekalah yang terbaik dan benar 
sebagai umat penerus Nabi Muhammad SAW. Lahirnya dua Aliran beragama dalam Islam 
ini berawal sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW yang melahirkan perbedaan interpretasi 
mengenai figur yang berhak melanjutkan atau menggantikan kepemimpinan Nabi. 

Faham syiah di desa Nangkernang, Karang Gayam, Omben Sampang Madura, 
muncul pada tahun 1985 dan pada tahun 2003/2004 rekrutmen anggota syi’ah semakin 
massif dengan jaringan luas yang tersebar di seluruh kabupaten Madura. Kasus syiah yang 
terjadi di Sampang merupakan konflik panjang yang terjadi sejak tahun 2004 dan berahir 
klimaks dengan terjadinya pembakaran pada tanggal 29 Desember 2011. Kasus ini muncul 
karena ada perbedaan interpretasi terhadap ajaran agama Islam antara masyarakat Sampang 
dengan kelompok syiah yang menimbulkan ketegangan-ketegangan politik. Perbedaan yang 
lahir di antara mereka membuatnya saling menafikan satu sama lain dan menganggap bahwa 
masing-masing dari merekalah yang terbaik dan benar. 

Kasus syiah yang dipublikasikan Radar Madura pada edisi Desember 2011 - Januari 
2012 menjadi hal yang cukup penting untuk dipahami dan diteliti secara mendalam. 
Mengingat surat kabar tersebut adalah media massa local-kedaerahan yang ada di Madura, 
dengan cakupan beritanya yang luas dan pemahaman konteks yang kuat terhadap budaya 
Sampang dan budaya Madura secara umum. Faktor inilah yang menjadi dasar penelitian 
penulis mengambil berita-berita yang diterbitkan Radar Madura pada kasus tersebut. 
Penelitian ini dilakukan untuk menyelami wacana-wacana yang diterbitkan oleh Radar 
Madura pada kasus tersebut dan menemukan maksud-maksud yang ada dalam wacana 
pemberitaan. Dimana, dalam kalimat itulah nantinya dapat digali unsur-unsur  yang bersifat 
tersembunyi atau hident wacana. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif 
dengan menggunakan teori analisis wacana model Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther 
Kress dan Tonny Trew.  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa wacana yang dibentuk SKH 
Radar Madura pada pemberitaan kasus Syiah yang terjadi di Dusun Nangkerman, Desa 
Karang Gayam, Kec.Omben, Sampang edisi Desember 2011-Januari 2012 yaitu membangun 
perspektif bagi pembaca bahwa ajaran syiah yang dibawa Tajul Muluk adalah ajaran yang 
menyimpang, sesat dan illegal, sehingga dari penyimpangan itu wacana-wacana yang lain 
terlegitimasikan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A.  Konsonan 

  ts  =  ث t  =   ت b  =   ب a  =    ا

 d   =   د kh  =   خ h  =   ح j  =   ج

 s  =  س z  =    ز r  =    ر dz =    ذ

 t  =   ط d  =  ض  s  =  ص sy =  ش

 f  =  ف gh  =    غ ‘  =    ع z =   ظ

 m   =   م l  =    ل k  =    ك q =   ق

 ’   =  ء  h  =    ه w  =    و n =   ن

    y =  ي

 

B. Vokal 

Vokal Tunggal     ＿ =   a    ＿  =   i        ＿  =  u 

Vokal Panjang     ا ＿ =   â     ي  ＿ =   î     و ＿ = û 

Vokal Rangkap  ي ＿  =  ai   و ＿ = au  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

   Dalam upaya memahami skripsi yang berjudul “Analisis Wacana 

Pemberitaan Kasus Syiah di Sampang pada Surat Kabar Radar Madura 

Edisi Desember 2011-Januari 2012”, maka perlu kiranya membuat suatu 

penegasan istilah terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memberi 

batasan dan menghindari kesalahan penginterpretasian terkait judul di atas. 

1. Analisis Wacana 

Analisis (analysis) berasal dari bahasa inggris yang berarti 

penguraian, pemisahan, pemeriksaan yang teliti.1 Analisis adalah 

pekerjaan meneliti sambil menguraikan bagian-bagian yang diteliti, 

memilah-milah sesuai dengan jenis-jenisnya.2 Sedangkan kata wacana 

(discourse: Inggris) berasal dari bahasa Latin discursus yang berarti 

kian kemari (yang diturunkan dari dis-‘dari, dalam arah yang berbeda’, 

dan currerse’lari’).3 Wacana juga diartikan sebagai rentetan kalimat 

yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan 

proposisi yang lainnya, sehingga terbentuklah makna yang serasi 

diantara kalimat itu.4 Jadi analisis wacana merupakan analisis terhadap 

                                                            
1 Jhon M. Echols, Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta:PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 1996), hlm.28. 
2 J. S. Badudu, Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia,(Jakarta: 

Penerbit Kompas, 2003), hlm. 20. 
3 Henry Guntur Taringan, Pengajaran Wacana, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 22.  
 
4 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 

hlm. 2. 
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runtutan kalimat yang mengandung makna, dimana di dalam kalimat 

tersebut dapat digali unsur-unsur yang bersifat tersembunyi atau hident 

wacana. 

2. Pemberitaan Syiah 

 Secara umum berita dapat didefinisikan sebagai laporan terhadap 

suatu peristiwa  yang menarik bagi pembaca.5 Sedangkan syiah adalah 

sekte yang percaya pada dua belas imam dan perbedaannya dengan 

kelompok sunni terletak pada sumber ajaran Islam yang kedua, yakni 

Al-hadist, faham syiah memakai hadist yang berasal dari ahlul bait.6  

 Syiah di Omben sampang Madura dalam pemberitaan Radar 

Madura dikatakan sebagai faham yang menyimpang dan sesat.7 

Syarafuddin Damanhuri juga mengatakan bahwa syiah terdiri dari 

beberapa aliran. Namun aliran syiah imamiah yang menyimpang dari 

ajaran islam yang sebenarnya.8 Faham syiah di tempat tersebut 

akhirnya dilarang disebarkan. 

3. Radar Madura 

SKH Radar Madura merupakan produk harian Jawa Pos yang 

berdiri pada 1 Juli 1945 dengan nama pertamanya PT Java Pos 

Concern Ltd., dan  merupakan surat kabar tertua di Jawa Timur yang 

                                                            
5 Hamdan Daulay, dkk., Jurnalistik, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kajaga, 

2006),  hlm. 46. 
6 Haidar Bagir disampaikan pada Dialog Terbuka “Sunni-Syiah di Indonesia”, UIN 

Sunan Kajaga, tanggal 19 Februari 2012. 
7 Gik/fei/rd,“mui minta ajaran Tajul dibekukan”, SKH Radar Madura, (Januari 2012), 

hlm, 26 
8 Nam,“Desak Buat Perda Syiah Mui Datangi Dewan”, SKH Radar Madura, (Januari 

2012), hlm, 27. 
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didirikan oleh Soesono Tedjo (The Chung Sen). SKH Radar Madura 

didirikan pada tanggal 27 Juli 1999 oleh Dahlan Iskandar.9 Radar 

Madura merupakan salah satu media lokal Madura yang ada diempat 

kabupaten di Madura. Yakni: di Sampang, Sumenep, Pamekasan dan 

Bangkalan.10 SKH Radar Madura merupakan salah satu refrensi 

informasi masyarakat dengan menyampaikan beragam informasi 

aktual dan pemahaman budaya yang kuat, yang dikonsumsi secara luas 

oleh masyarakat khususnya Madura. Sesuai dengan visi dan misinya 

untuk” mengawal revolusi dan otonomi daerah juga memperluas 

informasi sebagai media masyarakat”.11   

  Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah menjelaskan bagaimana 

Surat Kabar Radar Madura mewacanakan kasus syiah yang terjadi di 

Sampang edisi Desember 2011-Januari 2012.  

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia secara alamiah memiliki tingkat keberagaman penduduk 

dan pola hidup yang berbeda-beda satu sama lain, baik secara etnik, 

kepercayaan (agama), suku maupun budaya. Selain perbedaan itu terjadi 

secara alamiah juga merupakan hal yang unik diperbincangkan guna 

memahami keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Namun, 

dalam hal keberagaman kepercayaan masyarakat yang heterogen kerap 

kali melahirkan anarkisme dalam masyarakat. Pancasila sebagai pedoman 

                                                            
9 Ari Wijono HRD Radar Madura, Wawancara Pada tanggal 30 Oktober 2012. 
10 Wawancara bersama Ketua Biro Radar Madura Sampang Fery ferdiyansyah, tanggal 25 

Februari 2012. 
11 Ibid,. 
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Negara pada sila pertama menyebutkan “ketuhanan yang maha Esa”.12 

Pada sila pertama ini menegaskan bahwa Indonesia dibangun atas dasar 

prinsip ketuhanan yang maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan, 

ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat 

menghormati satu sama lain, dikarenakan keberagaman dan kepercayaan 

yang ada di tengah-tengah masyarakat tidak disikapi dengan pengakuan 

perbedaan masing-masing kelompok yang berasaskan pada kesatuan 

bangsa yang berpancasila, maka lahirlah anarkisme kelompok dengan 

penjustifikasian kelompok (kelompok benar dan kelompok salah). 

Beberapa kasus kekerasan yang bermotif agama sudah bermunculan 

di bumi Indonesia. Seperti kasus syiah pada akhir Desember 2011 lalu. 

Syiah-Sunni adalah dua aliran atau madzhab dalam Islam yang dalam 

sejarahnya selalu menimbulkan ketegangan-ketegangan politik, karena 

perbedaan pandangan yang mereka miliki. Perbedaan yang lahir di antara 

mereka membuatnya saling menafikan satu sama lain.  

Faham syiah yang ada di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, 

Kec.Omben Kab.Sampang Madura adalah syiah imamiah yang percaya 

pada dua belas imam.13 Sumber yang lain juga mengatakan bahwa ajaran 

yang dibawa kyai Tajul Muluk adalah syiah ja’fari.14 Faham aliran syiah 

di Sampang muncul sekitar tahun 1985 yang dibawa oleh kiai Ma’mun 

(ayah Tajul) dan berkembang masif pada tahun 2003 ketika Tajul Muluk 

                                                            
12 Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, 

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.16. 
13 Ummu Farwah, penganut syiah imamiah, Wawancara  pada tanggal 14 April 2012. 
14 Wawancara bersama Ju warga syiah, Pada 16 April 2012. 
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mendakwahkan syiah secara terang-terangan.15 Munculnya konflik di 

Sampang yang berahir dengan pembakaran tersebut terjadi karena 

terdapat perbedaan interpretasi terhadap ajaran Islam antara masyarakat 

Sampang dengan kelompok syiah. Salah satu perbedaan itu misalnya 

pada ritual pelaksanaan shalat, dimana kelompok syiah ketika 

melaksanakan ibadah shalat tidak sidakep, tidak diakhiri dengan salam 

dan menjama’ shalat juga perbedaan-perbedaan lainnya. Perbedaan itulah 

kemudian kelompok syiah dianggap sebagai kelompok yang menyimpang 

dan sesat, dan masyarakat Sampang tidak menerima keberadaan 

kelompok syiah, terlebih lagi apabila berkembang.   

Media massa merupakan jembatan informasi atau agen konsrtuksi 

sosial yang mendefinisikan realitas atau pandangan dunia. Berita yang 

terdapat dalam media bukan semata-mata gambaran dari realitas peristiwa 

tetapi dikonsrtuksi oleh media itu sendiri. Peter L. Berger mengatakan 

bahwa sebuah teks berita tidak bisa disamakan seperti copy dari realitas. 

Akan tetapi harus dipandang sebagai konsrtuk atas realitas, karenanya 

sangat potensial peristiwa yang sama dapat dikonsrtuksi secara berbeda.16 

Berita sebagai bagian dari sumber informasi dapat mempengaruhi 

opini publik melalui wacana-wacan yang disajikannya, karena wacana 

merupakan komunikasi tulis yang akan dipublikasikan kepada halayak. 

Dimana, dalam kalimat itulah nantinya dapat digali unsur-unsur  yang 

bersifat tersembunyi atau hident wacana.  

                                                            
15 Kulsum, penganut syiah imamiah, wawancara pada 09 November 2012. 
16 Eriyanto, Op Cit,. hlm.17. 
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Kasus syiah yang berahir dengan pembakaran pemukiman milik 

warga syiah yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2011 yang 

diterbitkan oleh surat kabar Radar Madura pada Edisi Desember 2011-

Januari 2012 menjadi hal yang cukup penting untuk diteliti dan diurai 

secara lebih mendalam terkait wacana yang dibentuk oleh media tersebut. 

Pada edisi Desember hanya ada satu berita yang dipublikasikan Radar 

Madura, yakni pada edisi 30 Desember 2011. Sedangkan pemberitaan 

pada edisi Januari, Radar Madura mempublikasikan kasus tersebut dari 

tanggal 1-30. Namun berita-berita tersebut penulis seleksi dan tidak 

sumua pemberitaan penulis analisis.  

Alasan penulis memilih edisi Desember sebagai bahan analisis 

Karena mencuatnya kasus tersebut pada bulan Desember dan buming 

dalam pemberitaan media. Bahkan bukan hanya menjadi isu lokal tetapi 

menjadi isu nasional. Berbagai pertimbangan itulah, penulis merasa 

cukup tepat untuk menganalisis dan menggunakan berita-berita kasus 

syiah yang dipublikasikan oleh SKH Radar Madura pada edisi Desember 

2011- Januari 2012, disebabkan surat kabar Radar Madura merupakan 

media massa lokal-kedaerahan, penyajian beritanya dengan cakupan yang 

luas (pemahaman konteks yang kuat) dan memahami budaya lokal 

Madura secara lebih general. 

Latar belakang inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti 

pemberitaan-pemberitaan  kasus syiah yang terjadi di Sampang Madura. 
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Analisis akan pemberitaan ini pun mencakup tinjauan gramatika di dalam 

pemberitaannya. 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana SKH Radar Madura mewacanakan kasus syiah di 

Sampang Edisi Desember 2011 - Januari 2012 ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini menjelaskan wacana yang dibangun oleh 

Harian Umum Radar Madura Edisi Desember 2011–Januari 2012 dalam 

mewacanakan pemberitaan kasus syiah di Sampang. Sedangkan kegunaan 

dari penelitian ini adalah:  

1. Secara Teoritis  

Manfaat teoritis yang diperoleh adalah untuk menambah 

kajian dalam bidang komunikasi analisis Wacana dalam media 

cetak dan memberikan konstribusi untuk penelitian lebih lanjut 

dalam lingkup analisis wacana, khususnya teks berita dalam 

hubungannya dengan penggunaan bahasa indonesia dan  

pengembangan penyusunan dalam berita. 

2. Secara Praktis  

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat sebagai bahan kajian efektif dan reflektif 

dalam memahami wacana pemberitaan yang berkembang yang 

dikonstruk oleh media massa yang dalam pemberitaanya tidak 

lepas dari kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. 
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Sehingga, penulis dan pembaca pada umumnya mampu 

memahami hident wacana yang berkembang dalam media atau 

wacana berita. 

E. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berlandaskan pada beberapa 

penelitian sebelumnya. Seperti jurnal, skripsi,  artikel dan karangan ilmiah 

sejenisnya. Hal ini, untuk memudahkan penyusunan penelitian skripsi  

yang akan penulis lakukan. Pemaparan telaah pustaka bertujuan untuk 

mempertajam metode penelitian, memperkuat kerangka teoritik dan 

memperoleh informasi tentang penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya.17 Penyusunannya adalah dengan memaparkan 

pustaka-pustaka sejenis sesuai dengan identifikasi masalah ini.18 

Pertama: Skripsi yang berjudul “Analisis Wacana Pemberitaan 

Kelompok Terlarang Negara Islam Indonesia (NII) untuk Merekrut 

Anggota Baru di Kota Yogyakarta Pada Surat Kabar Kedaulatan Rakyat 

Edisi April 2011” yang disusun oleh Ahmad Zainuddin Y.L.19  Skripsi ini 

menjelaskan analisis wacana yang ingin dibangun surat kabar Kedaulatan 

Rakyat dalam pemberitaan mengenai kelompok terlarang NII dalam  

membangun perspektif bagi pembaca bahwa NII memang benar-benar 

                                                            
17 Sudarwan Danin, Menjadi Peneliti Kualitatif, Ancangan Penelitian, Metodologi Dan 

Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan 
Dan Humaniora, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 105. 

18 Didi Atmadilaga, Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi (Penerapan: Filsafat Ilmu, Filsafat 
Dan Etika Penelitian, Struktur Penulisan Ilmiah Serta Evaluasi Penelitian Karya Ilmiah), 
(Bandung: Pionir Jaya, 1997), hlm. 93. 

19 Ahmad zainuddin. Y.L., “Analisis Wacana Pemberitaan Kelompok Terlarang Negara 
Islam Indonesia (Nii) untuk Merekrut Anggota Baru di Kota Yogyakarta Pada Surat Kabar 
Kedaulatan Rakyat Edisi April 2011”, fakultas Dakwah UIN Sunan Kajaga, 2012.  



 
 

9 
 

gerakan yang patut diwaspadai karena gerakan ini tidak jelas arahnya mau 

kemana, dan gerakan ini berbahaya bagi NKRI. Gerakan Negara Islam 

Indonesia juga berbahaya bagi umat Islam pada khususnya. 

Kedua: Skripsi yang berjudul “Wacana Pemberitaan Kasus 

Pembakaran Tempat Ibadah Jama’ah Ahmadiyah di Ampenan pada Surat 

Kabar Lombok Post Edisi Maret 2010” yang susun oleh Bayu 

Rusdianto.20 Skripsi ini menjelaskan pola kekerasan yang dilakukan oleh 

masyarakat Sasak yang berupakan suku terbesar terhadap Jama’ah 

Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas, karena ajaran ahmadiyah yang 

menyimpang dari ajaran agama islam. Sehingga, pembakaran masjid 

itupun seakan terlegitimasikan oleh pemberitaan-pemberitaan yang 

dipublikasikan oleh Media, yakni Lombok Post. 

Ketiga: Skripsi yang berjudul “Konsep Cinta Kepada Ahlul bait 

Menurut Syarafuddin Al-musawi” yang ditulis oleh Siti Jami’atul Isna.21  

Skripsi ini menjelaskan pandangan-pandangan Syarafuddi Al-Musawi 

terkait kecintaan terhadap keluarga suci (ahlul bait) Nabi, yang dimaksud 

ahlul bait menurut Syarafuddin Al-Musawi adalah kelima orang yang ada 

dalam hadis kisa’ dan ayat tathir mereka adalah Rasulullah SAW, Ali bin 

Abi Thalib, Al-Hasan dan al-Husein dan Fatimah. Ia menilai bahwa 

kecintaan kepada ahlul bait sangatlah diperlukan mengingat kedudukan 

dan derajat ahlul bait. Kecintaan yang mempunyai hubungan erat dengan 

                                                            
20 Bayu Rusdianto,”Wacana Pemberitaan Kasus Pembakaran Tempat Ibadah Jama’ah 

Ahmadiyah di Ampenan pada Surat Kabar Lombok Post Edisi Maret 2010”(Fakultas Dakwah, 
UIN Sunan Kajaga). 

21 Siti Jami’atul Isna, “Konsep Cinta Kepada Ahlul Bait Menurut Syarafuddin Al-
Musawi”, (Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Kajaga, 2007). 
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kerja keras yang telah dilakukan Rasulullah dalam menyebarkan agama 

Islam.  

Mencintai ahlul bait disini bukanlah kecintaan dengan hati, 

melainkan dengan penghormatan dan ketaatan. Kecintaan yang bukan saja 

memberikan kasih sayang tetapi juga bersam-sama ahlul bait berjuang 

dalam menegakkan dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. 

Kecintaan kepada ahlul bait juga diikuti dengan pengakuan terhadap imam 

dan mengajarkan kepada kita untuk meneladani para ahlul bait nabi, 

namun tidak mengkultuskan dan mengagungkan mereka. Argumen-

argumen untuk menjulangkan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya telah 

diperbarui dengan menggeser penekanan dan sifat-sifat supranatural 

mereka kepada sifat-sifat yang lebih membumi. Kini imam-imam lebih 

sering dihormati karena kenegarawanannya (Imam Ali bin Abi Thalib), 

realisme politiknya (Hasan) dan wawasan revolusionernya (Husein). 

Pada intinya, analisis dalam penelitian skripsi di atas masih ada 

kesinambungan dengan penelitian yang akan penulis teliti terkait syiah. 

Namun, fokus penelitian yang penulis teliti adalah berita-berita terkait 

syiah dalam media SKH Radar Madura pada bulan Desember 2011- 

Januari 2012 dan menemukan seperti apa wacana yang ingin dikonstruk 

oleh media Radar Madura. 
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F. Kerangka Teori 

1. Komunikasi dalam Interaksi Sosial 

Al-Quran menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia 

dan memberikannya akal fikiran, kemudian mengajarkan kepada 

manusia berkomunikasi dengan baik. Kemampuan yang diberikan 

kepada manusia sebagai bentuk dari kekuasaannya untuk 

keberlangsungan hidup manusia itu sendiri sehingga dapat bertukar 

informasi satu sama lain (information sharing). Seperti dalam surah 

Arrahman ayat 1-4. 22 

⎯≈ oΗ÷q§9$# ∩⊇∪   zΝ̄= tæ tβ# u™öà)ø9$# ∩⊄∪   šYn= y{ z⎯≈ |¡ΣM} $# ∩⊂∪   çμ yϑ ¯=tã tβ$u‹t6 ø9$# ∩⊆∪   

Artinya :  

Tuhan yang Maha pemurah, yang telah mengajarkan Al-

Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai 

berbicara. (Q.S Ar-Rahman: 1-4). 

Maka dalam kehidupan manusia, komunikasi merupakan suatu 

hal yang sangat mendasar dan merupakan fenomena terbentuknya 

suatu masyarakat atau komunitas yang terintegrasi oleh informasi 

(information sharing). Komunikasi dapat dijelaskan sebagai 

konsekuensi dari hubungan sosial antara beberapa pihak yang saling 

berkepentingan untuk bertukar informasi dan berefek.23 

                                                            
22 Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: PT Syaamil Cipta 

Media, 2005), hlm, 531. 
23 Dedy Mulyana, “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar”, (Bandung: Penerbit PT. Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 4-5. 
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Kata komunikasi (communication) berasal dari bahasa Latin 

communis yang bermakna sama (common). Komunikasi merupakan 

suatu usaha seseorang dengan orang lain untuk mengadakan kesamaan 

(commonness).24 Komunikasi juga didefinisikan sebagai proses sosial 

(interaksi sosial) antar individu dengan lingkungan yang selalu 

melibatkan pengirim dan penerima dengan berbagai simbol dan niat 

sehingga menjadi milik bersama.25 Carl I. Hovland mendefinisikan 

komunikasi sebagai proses dimana seorang individu (komunikator) 

mengoperkan perangsang (biasanya lambang-lambang bahasa) untuk 

merubah tingkah laku individu-individu yang lain (komunikan). 

Sedangkan komunikasi dalam penelitian ini pada dasarnya 

berkaitan  dengan komunikasi dalam berita, dalam berita dijelaskan 

bahwa pengumpulan bahan berita atau peliputan, teknik reportase 

(wawancara, studi literatur, pengamatan langsung) dan penyajian berita 

adalah elemen penting yang patut dipahami dan diimplementasikan 

dalam praktik komunikasi berita.26 Berita oleh Willard G Bleyer 

didefinisikan sebagai “segala sesuatu yang menarik perhatian sejumlah 

                                                                                                                                                                   
 
24 Komunikasi adalah proses pengoperan lambang yang mengandung arti atau makna. 

Kegiatan pengoperan tersebut diharapkan serasi sehingga sepaham antara komunikator dan 
komunikan. Proses ini merupakan usaha manusia untuk menyampaikan kepada orang lain apa 
yang ada dalam pikirannya, baik itu pengalaman ataupun harapan. Sehingga apa yang disampaikan 
menjadi milik bersama. Dan  informasi yang disamapaikan menjadi serasi atau semakna antara 
keduanya. Dalam komunikasi komunikan tidak dituntut sama persis dalam memberikan  makna 
terhadap symbol (lambang/informasi)  yang dismapaikan oleh komunikator, cukup makna itu 
mirip saja. Karena dengan kemiripan makna  syarat komunikasi sudah terpenuhi dan dapat 
menimbulkan feed beck. M. Kholili, Komunikasi Untuk Dakwah “Suatu Pengantar”, ( 
Yogyakarta: Penerbit CV. Amanah, 2009), hlm. 7. 

25 Syaiful Rohim, “Teori Komunikasi “Perspektif Ragam &Aplikasi “, (Jakarta: Penerbit 
PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 11-13. 

26 Dedy Mulyana, Op Cit, hlm. 41-42. 
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pembaca”. Berita yang paling baik adalah berita yang paling menarik 

bagi sejumlah pembaca yang paling besar. Berita yang menarik tentu 

akan mendapatkan perhatian dari para konsumennya dan menambah 

oplah media itu sendiri.  

Media massa dalam hal ini tidak hanya dianggap sekedar 

pemberi informasi. Lebih dari itu, semua media dilihat sebagai 

produksi dan pertukaran makna. Titik tekannya terletak pada 

bagaimana pesan atau teks berinteraksi dengan orang lain untuk 

memproduksi makna dan peranannya didalam kebudayaan. Walaupun 

media sebagai penyaji informasi, pendidik, penghibur, dan 

melaksanakan kontrol sosial namun masyarakat tetap harus menfilter 

setiap informasi yang disajikan oleh semua media massa, karena setiap 

media tidak lepas dari kepentingan kelompok dan penguasa. 

2. Pers dan Jurnalistik 

Istilah “pers” berasal dari bahasa Belanda pres, dan dalam bahasa 

Inggris press. Yang berarti menekan atau mengeppres. Secara harfiah 

kata pers atau press mengacu pada pengertian komunikasi yang 

dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Tetapi saat ini kata pres 

atau press digunakan untuk merujuk pada semua kegiatan jurnalistik, 

terutama yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh 

wartawan elektronik maupun wartawan media cetak.27 Pers atau 

jurnalistik merupakan bagian dari media komunikasi massa yang dapat 

                                                            
27 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik “Teori dan Praktek” 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 17. 
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menyebarkan informasi, gagasan atau pikiran kepada orang lain atau 

halayak pembaca.  

Berita menurut Willard G Bleyer adalah segala sesuatu yang 

menarik perhatian sejumlah pembaca.28 Mitchel V Charnley juga 

mendefinisikan berita sebagai laporan tentang fakta atau opini yang 

menarik, penting, dan dibutuhkan sekelompok masyarakat. Laporan 

tentang suatu peristiwa, opini, situasi, kondisi, interpretasi yang 

penting, aktual, faktual, dan berdampak harus secepatnya 

disampaiakan kepada khalayak. Secara teknis berita baru muncul 

hanya setelah dilaporkan. Segala hal yang diperoleh di lapangan dan 

masih akan dilaporkan belum merupakan berita. Hasil lapangan itu 

masih tetap merupakan peristiwa itu sendiri, peristiwa yang disaksikan 

oleh reporter. Sedangkan berita adalah peristiwa yang dilaporkan 

ulang. Artinya, berita harus selalu dengan peristiwa, dan untuk 

melengkapinya peristiwa harus selalu dengan jalan cerita.  

Rukun wajib dalam proses menggali berita juga dalam profesi 

kewartawanan adalah memenuhi tradisi atau unsur-unsur dalam dunia 

jurnalistik yang lazim dikenal dengan 5W+1H: What, Who, When, 

Where, Why dan How.29 Keenam unsur di atas menjadi pakem dalam 

memenuhi kelengkapan informasi yang disajikan. Unsur-unsur 

tersebut memiliki kekuatan sendiri, sesuai dengan nilai berita yang 

                                                            
28 Hamdan Daulay dkk, “Jurnalistik”, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan KAli 

bin Abi Tholibjaga, 2006), hlm. 46. 
29 Ibid, hlm. 47. 
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akan dipublikasikan. Artinya, mana di antara unsur tersebut yang akan 

dijadikan fokus berita. Berita harus selalu dengan peristiwa dan untuk 

melengkapinya peristiwa harus selalu dengan jalan cerita. Maka 

konsep ide dan informasi yang menjadi rangkaian tulisan 

menggambarkan imajinasi pembaca harus sesuai peristiwa yang 

diliputnya dan mempertimbangkan dampak emosional dalam 

membangun opini publik. Sehingga, pembaca terhindar dari bias 

makna. Sedangkan untuk memenuhi asas kecepatan sebuah media 

biasanya wartawan atau media menggunakan tehnik piramida terbalik 

dalam menyajikan berita.30 Penyajian berita dengan tehnik piramida 

terbalik, pembaca dapat mengetahui dan memahami isi dari berita 

walaupun pembeca tidak  membaca secara keseluruhan, karena dengan 

tehnik piramida terbaik inti dari suatu peristiwa disajikan diawal 

pembiritaan. 

3. Fungsi Pers bagi Masyarakat 

   Media merupakan bagian dari sarana referensi masyarakat dan 

aspek penting dalam kehidupan kita, dengan menjamurnya media 

massa dalam kehidupa masyarakat, maka kebutuhan masyarakat akan 

informasi dapat terpenuhi.  

Tugas dan fungsi pers bagi masyarakat adalah mewujudkan 

kebutuhan dan keingintahuan masyarakat akan informasai. Tetapi 

tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidak hanya itu 

                                                            
30 Ibid, hlm. 47. 
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melainkan mengamankan hak-hak Negara dalam kehidupan bernegara. 

Oleh karena itu, fungsi pers yang bertanggung jawab adalah 

memberikan fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan 

direktif, fungsi regeneratif, fungsi pengawalan hak-hak negara dan 

fungsi hiburan.31 Pers memberikan informasi yang dianggap penting 

dan berguna kepada halayak pembaca. Seperti kebijakan Negara dan 

informasi-informasi lainnya. Pers dengan fungsi kontrolnya 

menyelidiki dan mengontrol kerja dan kebijakan pemerintah. Pers juga 

memberikan interpretasi dan membimbing, yakni menceritakan, 

menafsirakan dan membimbing setiap kejadian lewat berita yang di 

publikasikannya. Pers dengan fungsi regeneratifnya membantu 

menyampaikan warisan sosial kepada generasi baru agar terjadi proses 

regenerasi dari yang tua kepada yang muda, sehingga generasi 

berikutnya dapat mengetahui bagaimana sesuatu itu dilakukan dimasa 

lampau, kemudian dijalankan dan bagaimana sesuatu itu selesaikan. 

Di samping itu pers juga memberikan informasi peringatan 

surveillance (pengawasan). Fungsi peringatan atau pengawasan disini 

adalah menginformasikan kepada halayak ancaman yang akan terjadi 

atau bahaya yang dapat diprediksi. Pers juga harus mendidik dan 

menghibur masyarakat supaya dapat mencerdaskan bangsa dan 

negara.32 Pers dan media sebagai pelengkap dalam aktifitas kehidupan 

                                                            
31 Ibid, hlm. 27. 
 
32 Elvinaro Ardianto, dkk., Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2009), hlm. 14-23. 
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masyarakat tentu memberikan dampak positif dan negatif. Semua itu 

tergantung bagaimana masyarakat menyikapi dan menfiltet sajian-

sajian  media.  

4. Karakteristik Analisis Wacana 

Istilah analisis wacana banyak digunakan dalam berbagai disiplin 

ilmu, meskipun terdapat gradasi definisi, titik singgungnya adalah 

analisis wacana berhubungan dengan studi kebahasaan. Terkait hal ini 

terdapat beberapa perbedaan pandangan. Muhammad A.S. Hikam 

dalam tulisannya telah membahas dengan baik perbedaan paradigma 

analisis wacana dalam melihat bahasa, terdapat tiga paradigma yang 

akan diringkas sebagai berikut (Eriyanto, 2000:3-7).  

Pandangan pertama, diwakili oleh kaum positivisme empiris. 

Dalam  aliran ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia 

dengan objek di luar dirinya. Salah satu ciri dari pemikiran positivisme 

empiris adalah pemisahan antara pemikiran dengan realitas  (Subjek 

dan objek bahasa terpisah). Analisis wacana disini dimaksudkan untuk 

menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. 

Bahasa lantas diukur dengan pertimbangan kebenaran dan 

ketidakbenaran (menurut sintaksis dan simentik).  

Pandangan kedua, disebut konsrtuktivisme. Pandangan ini banyak 

dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Dalam pandangan 

konstruktivisme, bahasa tidak lagi dilihat hanya sebagai alat untuk 

memahami realitas objek belaka dan yang dipisahkan dari subjek 
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sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru melihat subjek 

sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-

hubungan sosialnya. Bahasa dipahami dalam paradigma ini diatur dan 

dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap 

pernyataan pada dasarnya adalah penciptaan makna. Yakni, tindakan 

pembentukan diri dan pengungkapan jati diri dari sang pembicara. 

Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan sebagai suatu analisis 

untuk membongkar dan membuka makna-makna tertentu. 

Pandangan ketiga, disebut sebagai pandangan kritis (critical 

discourse analysis/ CDA). Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan 

konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan 

reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. 

Bahasa di sini tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di 

luar diri si pembicara. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami 

sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, 

tema-tema wacana tertentu maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh 

karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada 

dalam proses bahasa. Dalam pandangan semacam ini, wacana melihat 

bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam 

pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat 

dalam masyarakat.  

Wacana bukan sesuatu yang netral dan tidak terjadi secara 

alamiah. Dalam wacana terkandung suatu idiologi. Keterkaitan antara 
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wacana dan idiologi dapat diamati dengan mudah. Karena sebuah teks 

yang diwacanakan dalam media tidak pernah lepas dari idiologi media. 

Media memiliki kepentingan tersendiri sesuai dengan persaingan 

pasar. Teks memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca 

kearah idiologi yang diharapkan. Eriyanto mengatakan idiologi 

merupakan konsep sentral dalam analisis wacana. Karena teks, 

percakapan dan liannya merupakan bentuk dari praktek idiologi itu 

sendiri.33 

Perkembangan teori komunikasi dan budaya juga memperhatikan 

ranah idiologi, kesadaran dan hegemoni. Idiologi adalah sistem ide-ide 

yang disampaikan dalam komunikasi. Kesadaran adalah esensi atau 

totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan yang dimiliki oleh individu 

atau komunitas, dan hegemoni adalah proses dimana idiologi dominan 

dasampaiakan, kesadaran dibentuk dan kuasa sosial dijalankan.34 

Idiologi pun di Indonesia menjadi sentral utama dalam struktur 

tatanegara. Pancasila yang merupakan idiologi negara kita   menjadi 

pondasi dalam kenegaraan. Idiologi dianggap sebagai pandangan dunia 

yang menyatakan nilai-nilai negara atau kelompok sosial tertentu 

untuk membela dan memajukan kepentingan dan cita-cita negara.  

Menurut Karl Marx idiologi adalah cara manusia berfikir dan 

menilai. Agama, pandangan moral, pandangan budaya, dan dunia 

                                                            
33 Eriyanto, Op Cit, hlm. 13 
34 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotic Dan Analisis framing, (Bandung: PT. Remaja rosdakarya, 2001), hlm. 61. 
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disebut sebagai fungsi pendukung struktur kekuasaan dalam 

masyarakat. Bagi Karl Marx idiolgi adalah kesadaran palsu.35 Dalam 

artian, kesadaran palsu disini merupakan kesadaran yang mengacu 

pada nilai moral sekaligus menutupi realitas yang sebenarnya bahwa 

dibelakang nilai-nilai itu tersembunyi kepentingan-kepentingan kelas 

penguasa yang tidak terlegitimasikan. Idiologi akan membentuk 

perspektif  ide yang diungkapkan melalui komunikasi dengan media, 

individu dan kelompok.  

Ideologi mempunyai eksistensi material dalam berbagai aktifitas 

manusia yang memberikan berbagai aturan bagi tindakan praktis 

manusia dan ekuivalen dengan agama.36 Dalam artian, bahwa ideologi 

menjelma dalam praktek-praktek sosial setiap manusia dan dalam 

lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi dimana praktek sosial itu 

berlangsung. Menurut Raymond William dalam buku Analisis Wacana 

yang ditulis oleh Eriyanto idiologi diklasifikasikan dalam tiga ranah. 

Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh kelompok atau 

kelas tertentu. Kedua, sebuah sistem kepercayaan yang dibuat (ide 

palsu atau kesadaran palsu) yang bisa dilawankan dengan pengetahuan 

ilmiah. Ketiga, sebagai proses umum produksi makna dan ide.37 

Peranan wacana dalam kerangka ideologi dimaksudkan untuk 

                                                            
35Idiologi lebih dari sekedar system ide. Idiologi dalam kondisi social mempunyai 

kebenaran yang bersifat psikologis, idiologi mengatur manusia dan memberikan tempat untuk 
beraktifitas dan menjelma dalam kehidupan kolektif masyarakat.  Ibid,. hlm. 63. 

36 Roger Simon, “Gagasan-Gagasan Politik Gramsi”, (Yogyakarta: Insist, 2004), hlm. 
84. 

37 Eriyanto, Op Cit, hlm 87-92. 
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mengatur masalah tindakan dan praktek individu atau anggota suatu 

kelompok.  

Dua hal yang menjadi pusat utama dalam melihat wacana dan 

idiologi. Pertama, proses pengeluaran (exclusion) yakni bagaimana 

kelompok itu dikeluarkan dalam pemberitaan media. Strategi ini secara 

tidak langsung bisa mengubah pemahaman halayak dan melegitimasi 

posisi suatu kelompok. Kedua, proses pemasuakan (inclusion) yakni 

bagaimana suatu kelompok ditampilkan dalam suatu pemberitaan.38 

Dua proses tersebut sangat berpengaruh dan menentukan dalam 

mempengaruhi opini public, seperti apapun hasilnya exclusion dan 

inclusion ini menentukan wacana yang akan digiring dalam media.  

Contoh: pada masa orde baru yang dipinpin oleh Soeharto, media 

diposisiskan secara sistematis sebagai aparat dari idiologi negara yang 

berada diluar kekuasaannya. Namun fungsi media massa pada waktu 

itu menciptakan kesadaran palsu untuk melegitimasi kepentingannya 

agar berjalan lancar. Misalnya melalui bahasa-bahasa yang 

diperkenalkan lewat media massa, seperti lewat kata pembangunan 

atau bapak pembangunan, stabilitas nasional, demokrasi pancasila, 

bahaya laten komunis dst. Kalimat ini diperkenalkan dengan akrab 

lewat media tanpa ada upaya kritis. 

 

 

                                                            
38 Ibid, hlm. 171-178. 
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5. Proses Konstruksi Realitas Sosial dalam Media cetak  

Seiring dengan perkembangan zaman, media menjadi referensi 

dan mazhab dalam kehidupan sosial masyarakat. Media menjadi 

wadah dalam mengembangkan wacana sosial masyarakat. Dalam 

membangun realitas sosial melalui wacana, khususnya dalam media 

cetak, penggunaan bahasa (teks) merupakan hal yang utama dan 

terstruktur dalam mengkonstruk realitas sosial. Wacana berkaitan erat 

dengan pemahaman tentang tindakan seseorang yang dilakukan dengan 

bahasa (verbal) dan bukan bahasa (non verbal), teks dan konteks. 

Untuk itu, yang harus diperhatikan dan diamati adalah: 

 Pertama, penggunaan dan pemilihan  kosakata tertentu yang 

digunakan oleh media. Pemilihan dan penggunaan kosakata tersebut 

bagian dari proses wacana dan makna yang akan digiring dalam 

membentuk opini publik. Penggunaan bahasa (teks) diproduksi sesuai 

dengan keinginan suatu media dan dapat mempengaruhi makna yang 

diterima oleh pembaca. Sehingga, penggunaan kata, frase, imbuhan, 

kalimat aktif-pasif menjadi sangat berpengaruh, karena teks yang 

diproduksi berkaitan erat dengan ideologi media. 

Kedua, pada penggunaan tata bahasa (sintaksis). Penggunaan tata 

bahasa juga bagian dari proses membangun wacana. Posisi subjek dan 

objek pemberitaan sangat dipengaruhi oleh penggunaan tatabahasa 

yang digunakan oleh media. Seperti penggunaan kalimat aktif-pasif 
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(transitif-intransitif), nominal-verbal (kata benda-kata kerja) dan 

seterusnya.  

Kaitannya dengan konteks, yaitu melihat konteks sosial 

masyarakat atau sesuatu yang ada di luar realitas yang terjadi. Dengan 

melihat konteks sosial, sejarah, dan budaya akan mempengaruhi 

informasi yang diperoleh dan disajikan nantinya. Pada ranah wacana 

budaya dan sejarah akan dimaknai sebagai wilayah, kebiasaan atau 

tradisi, adat dan sikap hidup yang menghasilkan bentuk-bentuk 

kebahasaan sebagai representasi dari aktifitas sosial masyarakat. 

Pemahaman yang menyeluruh mengenai sosial masyarakat inilah yang 

akan membantu media cetak lebih dipercaya untuk dijadikan sumber 

informasi dan sumber pengetahuan oleh masyarakat. 

Media dalam mengkonstruk dan memproduksi wacana, teks 

berita dan konteks kesejarahan menjadi faktor utama dalam melibatkan 

ideologi. Eriyanto menjelaskan bahwa proses memproduksi suatu 

wacana media akan melihat fungsi dan konteks kesejarahan.39 Maka, 

dalam mengkonstruk wacana, dua faktor tersebut yang akan 

memberikan pengaruh besar dalam menggiring opini publik.  

6. Analisis wacana Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther Kress dan 

Tony Trew 

Analisis Roger Fowler dkk., dikenal sebagai critical linguistics 

yang memandang bahasa sebagai praktik sosial. Dengan model analisis 
                                                            

39 Ibid., hlm. 32. 
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pada pendekatan bahasa dalam artian bagaimana satu kelompok 

memantapkan dan menyebarkan idiologinya.  

Critical linguistics meneliti bagaimana tata bahasa/grammar dan 

pilihan kosa kata tertentu membawa implikasi dan idiologi tertentu. 

Dalam model analisisnya Roger Fowler dkk melihat srtuktur dan 

fungsi bahasa menjadi dasar struktur tata bahas, juga kontek historis. 

Yang menyediakan alat untuk dikomunikasikan kapada halayak dan 

praktek pemakaiannya tersebut dimaksudkan untuk mengetahui 

praktek idiologi. Bahasa sebagai praktik sosial dapat dilihat dengan 

dua elemen, yakni kosa kata dan tata bahasa.40 

Kosakata sebagai bahan untuk menelaah dan mengananalisis 

suatu wacana dan menyediakan klasifikasi wacana sosial, bagaimana 

realitas sosial dipahami dan dikonstruk oleh media. Dalam modelnya 

kosakata dapat membuat klasifikasi, membatasi pandangan, 

pertarungan wacana dan Marjinalisasi. 

Kemudian tata bahasa sebagai suatu set katagori dan proses yang 

menggambarkan antara objek dengan peristiwa.41 Tata bahasa dalam 

hal ini, dapat dilihat dari penggunaan bentuk kalimat transitif (kalimat 

langsung), dan kalimat intransitif (kalimat tidak langsung)  yang 

biasanya digunakan pada bentuk kalimat aktif dan bentuk kalimat 

pasif. Penggunaan tata bahasa dalam menganalisis wacana pemberitaan 

                                                            
40 Eriyanto,Op Cit, hlm, 135-162. 
41 Ibid, hlm. 152. 
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dapat dilakukan dengan dua langkah. Pertama efek bentuk kalimat 

pasif. Kedua efek nominalisasi. 

Tingkat  Yang ingin dilihat 

Kata Pilihan kosa kata yang dipakai untuk menggambarkan 

peristiwa 

Pilihan kosa kata apa yang dipakai untuk 

menggambarkan aktor (agen) yang terlibat dalam 

peristiwa 

Kalimat Bagaimana peristiwa digambarkan lewat rangkaian 

kata. 

 

G. Metode Penelitian 

Untuk menganalisis data dalam penelitian yang sesuai dengan 

objek penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai acuan dalam 

menganalisis data dan menjawab rumusan masalah yang diangkat, 

sehingga memperoleh hasil yang optimal dan dapat dipertanggung 

jawabkan.  

1. Jenis dan sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian dengan 

menggunakan pendekatan induktif (landasan teori digunakan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta). Jenis penelitian 

ini adalah deskriptif dengan pendekatan analisis wacana dalam level 

teks. Studi ini menyelami isi teks berita yang termuat dalam harian 
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Radar Madura terkait kasus syiah yang terbit pada edisi Desember 

2011-Januari 2012.  

Kemudian data tersebut penulis analisis menggunakan model 

analisis wacana yang diperkenalkan oleh Roger Fowler, Robert 

Hodge, Gunter Kress Dan Tony Trew. Data yang terkumpul berupa 

data deskriptif tentang pilihan kosakata dan tata bahasa yang 

digunakan dalam teks. Data-data yang diseleksi kemudian dianalisis 

secara deskriptif. Data kemudian disajikan, dideskripsikan dan 

diinterpretasikan sampai akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

      Tatang M. Arifin mendefinisikan subjek penelitian sebagai 

sumber atau tempat memperoleh data.42 Dengan demikian, yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah Surat Kabar Harian Radar 

Madura Edisi Desember 2011– Januari 2012. Sedangkan objek atau 

fokus penelitian yang penulis teliti adalah berita-berita terkait syiah 

dalam media SKH Radar Madura pada bulan Desember 2011- 

Januari 2012 dan wacana yang dikonstruk dan dikembangkan oleh 

media tersebut. 

Pada edisi bulan Desember 2011- Januari 2012 peneliti 

mengambil 13 berita yang dipublikasikan oleh SKH Radar Madura, 

alasan peneliti mengambil 13 berita tersebut karena 13 berita tersebut 

yang berisikan tentang peristiwa bentrokan dan pembakaran 

                                                            
42 Tatang M. Arifin, “Menyusun Rencana Penelitian”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1998), hlm. 111. 
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pemukiman milik kelompok syiah yang terjadi pada tanggal 29 

Desember 2011. 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode dokumentasi. 

 Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah 

tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-

dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-

buku yang ada atau setiap pernyataan tertulis yang disusun 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa atau menyajikan akunting.43 Kajian dokumentasi ini 

bertujuan untuk memperoleh validitas data. 

Sumber kajian dokumentasi pada penelitian ini terdiri 

dari data-data primer dan skunder. Data-data primer diperoleh 

melalui berita-berita yang dimuat oleh SKH Radar Madura 

mengenai kasus Syiah Edisi Desember 2011- Januari 2012. 

Data skundernya diperoleh melalui buku-buku referensi 

ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan 

beberapa situs dari internet.  

Pada bulan Desember 2011 hanya ada satu yang yang 

terkait syiah yang dipublikasikan Radar Madura dan pada 

edisi Januari dari tanggal 1- 30 berita yang dipublikasikan oleh 

                                                            
43 Ahmad Tanzeh, “Pengantar Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm, 66. 
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Radar Madura. Namun pada penelitian ini penulis melakukan 

penyeleksian dengan menganalisis 13 berita dari pemberitaan 

Radar Madura. Karena ketiga belas berita tersebut sudah 

mewakili dari berita-berita yang lainnya, juga sebagian dari 

berita tersebut menjadi berita utama dalam pemberitaan Radar 

Madura (head line). 

b. Interview (wawancara) 

Interview merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab. Tehnik interview ini 

sebagai pendukung, dalam pengumpulan data pada penelitian 

ini penulis berinterview dengan wartawan dan HRD Radar 

Madura juga salah satu tokoh masyarakat Sampang (kelompok 

syiah dan masyarakat Sampang). 

4. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul penulis analisis menggunakan teori 

analisis wacana model Roger Fowler, Robert Hodge, Gunther 

Kress dan Tony Trew. Teori tersebut menjelaskan tentang fungsi 

dan struktur bahasa, yang mana fungsi dan struktur bahasa menjadi 

dasar struktur tata bahasa yang masing-masing menjadi aspek 

penting dalam modelnya, maka proses analisisnya mengurai 

elemen-elemen berikut. 

1) Kosa kata 
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Untuk menelaah dan mengananalisis wacana berita dapat 

dilakukan dengan empat langkah. 

a. Kosa kata: membuat klasifikasi 

Klasifikasi menyediakan arena untuk mengontrol 

informasi dan pengalaman, karena kata-kata sendiri 

membuat dan menyediakan klasifikasi wacana sosial. 

Bagaimana realitas atau kasus itu dipahami, dikonstruk 

dan dipublis. Pilihan kosakata yang digunakan untuk 

menggambarkan peristiwa atau kasus sangat 

mempengaruhi baik buruknya pihak-pihak yang terlibat 

dalam kasus. 

b. Kosa kata: membatasi pandangan 

Kosa kata dapat mempengaruhi pembaca dalam 

memaknai dan memahami suatu peristiwa, karena 

pembaca tidak mengalami dan tidak mengikuti suatu 

peristiwa  yang terjadi secara langsung.  

Media dalam mewacanakan peristiwa, dalam 

membentuk dan menggiring pandangan pembaca 

(memaknai peristiwa itu baik atau buruk) sering kali 

menggunakan kosakata  atau ejaan yang halus. Misalnya: 

kerusuhan atau konflik, atau dalam pemberitaan Radar 

Madura bentrokan yang berahir dengan pembakaran  

digambarkan sebagai “konflik sara atau konflik agama”. 
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c. Kosakata: pertarungan wacana 

Kosakata yang digunakan oleh media berbeda-beda. 

Sesuai dengan versi dan ideologi yang dipakainya. Media 

akan berusaha agar versinya itu diterima oleh publik dan 

dianggap paling benar.44 Hal ini dapat dipahami melalui 

wacana yang digunakan atau pemilihan nara sumber yang 

dihadirkan. Baik hasilnya pro ataupun kontra, dari situlah 

nantinya dapat ditemukan kosakata yang terkadang dapat 

kita maknai dengan praktek bahasa yang menipu. 

d. Kosakata: Marjinalisasi 

Pemilihan dan pemakaian kosakata, kalimat, dan 

susunan kalimat tertentu yang dipilih oleh media bukan 

semata-mata dipandang sebagai teknis tata bahasa atau 

linguistik belaka, akan tetapi ada nilai ideologis yang 

terkandung di dalamnya. Kosa kata yang digunakan dalam 

suatu peristiwa dapat memarjinalkan kelompok tertentu. 

Hal ini dilihat bagaimana peristiwa dan aktor atau pelaku 

dibahasakan dan dihadirkan kepada khalayak sehingga 

berpengaruh ketika dipublikasikan.45  

Sebagai contoh akan penulis cantumkan pemberitaan 

yang di publikasikan oleh koran Radar Madura. “Ajaran 

Tajul dinilai sesat” dan“Sholat jumat yang dilakukan para 
                                                            

44Selengkapnya dalam buku Eriyanto, Analisis Wacana:Pengantar Analisis Teks Media, 
hlm. 40. 

45 Ibid., hlm. 149. 
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pengungsi ini tidak jauh berbeda dengan sholat jumat 

umat islam lainnya. Meskipun ada beberapa posisi sholat 

yang beberbeda dengan warga muslim di Sampang 

kebanyakan” contoh berita tersebut secara bahasa 

menyediakan arena kladifikasi, membatasi pandangan, dan 

memarjinalkan. 

2) Tata Bahasa  

Penggunaan tata bahasa dalam mewacanakan suatu kasus 

atau peristiwa, juga berdampak pada pemaknaan yang akan 

diterima oleh halayak pembaca. Roger fowler dkk., memandang 

bahasa sebagai suatu set katagori dan proses yang 

menggambarkan antara objek dengan peristiwa.46 Dalam hal ini, 

dapat dilihat dari penggunaan bentuk kalimat. Seperti, 

penggunaan kalimat transitif (kalimat langsung), yakni melihat 

aktor atau bagianmana yang dianggap penyebab dan aktor atau 

bagian mana yang dianggap sebagai akibat. Juga pada kalimat 

intransitif (kalimat tidak langsung), yakni aktor dihubungkan 

dengan proses tanpa menyebutkan atau menjelaskan akibat atau 

aktor lain yang dikenakan tindakan.  

Umumnya dua kalimat di atas biasanya digunakan pada 

bentuk kalimat aktif dan bentuk kalimat pasif. Penggunaan tata 

                                                            
46 Ibid, hlm. 152. 
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bahasa dalam menganalisis wacana pemberitaan dapat dilakukan 

dengan dua langkah: 

a.  Efek bentuk kalimat pasif : menghilangkan pelaku 

Struktur kalimat aktif yang ditekankan adalah 

subjek pelaku dari suatu tindakan. Sedangkan kalimat 

pasif yang ditekankan adalah sasarannya atau korbannya. 

Efek dari kalimat pasif  ini tidak hanya membuat halus 

atau netral posisi pelaku tatapi pelaku juga dapat 

dihilangkan dalam struktur kalimat. Titik tekan kalimatnya 

adalah sasaran atau korban.47 Seperti: “seorang 

mahasiswa tertembak peluru saat berdemonstrasi di depan 

gedung MPR”. Posisi pelaku dihilangkan dengan memakai 

kosakata “tertembak”. 

b. Efek nominalisasi: menghilangkan pelaku 

Efek dari nominalisasi adalah dengan melihat kalimat 

verbal menjadi kalimat nominal. Dalam hal ini, wacana 

yang dihadirkan dengan menghilangkan subjek atau 

pelaku karena dalam bentuk kalimat nominal titik 

tekannya bukan pada tindakan tetapi pada peristiwanya.  

c. Kontek sejarah 

Kontek sejarah (historis) dapat dilakukan dengan 

berbagai referensi buku-buku sejarah yang berkaitan 

                                                            
47 Ibid, hlm. 158. 
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dengan peristiwa tersebut. Dengan memilih yang sesuai 

dengan kontek sejarah yang terjadi. 

5. Interpretasi data 

Penelitian yang akan dilakukan terkait dengan analisis 

pemberitaan kasus syiah diharian Radar Madura diharapkan dapat 

menemukan sesuatu yang riil dibalik pesan-pesan yang 

disampaikan kepada pembaca melalui wacana berita yang 

disampaikan kepada khalayak. Proses pengolahan analisis data 

yang diperoleh menjadi bahan acuan dalam melakukan interpretasi 

data dan sesuai dengan hasil analisis wacana yang sudah dilakukan 

dan bernilai teoritik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa wacana yang ingin dibentuk 

SKH Radar Madura pada pemberitaan kasus Syiah yang terjadi di Dusun 

Nangkerman, Desa Karang Gayam, kec.Omben, Sampang yaitu membangun 

perspektif bagi pembaca bahwa ajaran syiah yang dibawa Tajul Muluk adalah 

ajaran yang menyimpang dan sesat. 

Terlepas dari berbagai kepentingan dan grand design konflik yang terjadi, 

pembekuan terhadap ajaran syiah yang dibawa Tajul Muluk disebabkan perbedaan 

pada ritual dan pemahaman keagamaan yang dianggap melenceng dari keislaman 

masyarakat Sampang pada umumnya (Sunni) dan telah mengganggu kondusivitas 

dalam masyarakat.  

SKH Radar Madura dalam proses mewacanakan kasus syiah 

menggunakan kosakata tertentu dan menggunakan tata bahasa (sintaksis) yang 

menyudutkan kelompok syiah dengan Pemakaian bahasa yang eufimistik 

sehingga content (isi) beritanya tidak obyektif dan terfokuskan kepada kelompok 

syiah saja yang mengakibatkan posisi kelompok syiah tersudutkan dalam 

pemberitaan.  

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa berdasarkan konteks sejarah 

dan hasil analisis wacana pada pemberitaan kasus tersebut, wacana yang ingin 

dibangun oleh SKH Radar Madura adalah memposisikan kelompok syiah sebagai 



 
 

114 
 

kelompok yang menyimpang dan ilegal. Sehingga dari penyimpangan itu wacana-

wacana yang lain terlegitimasikan.  

B. Saran 

Hasil analisis yang penulis lakukan terhadap pemberitaan yang 

dipublikasiakan oleh media Radar Madura terkait kasus syiah, terlepas dari 

berbagai kepentingan dan grand design dibalik konflik tersebut, SKH Radar 

Madura dalam mengkonstruk wacana yang dipablishnya sesuai dengan fakta yang 

terjadi di lapangan. Namun baik media ataupun wartawan (SKH Radar Madura) 

harus mempertimbangkan kesan umum dan kebudayaan dalam masyarakat, 

menempatkan fakta sesuai dengan proporsinya sehingga pemahaman masyarakat 

pembaca tidak terganggu dan tidak terjadi bias makna, dan bagi pembaca 

diharapkan untuk lebih kritis dalam menyikapi semua pemberitaan yang dilakukan 

oleh media khususnya pemberitaan Syiah, sehingga tidak terjebak pada kesalahan 

dalam memandang pihak tertentu yang di sebabkan oleh bias makna. 

Skripsi ini merupakan salah satu dari proses panjang dialektika intelektual 

penulis, sehingga masih sangat dimungkinkan jauh dari kesempurnaan. Maka, 

penulis mengharapkan saran dan kritik para pembaca guna memperbaiki 

kesalahan atau kekurangan yang ada.  
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