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ABSTRAK 

 

 

Rivaldi, Sacandra Aji. 2017. Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis Wacana 

Kritis Pemberitaan Korupsi di Televisi Swasta Nasional Tv One dan 

Kompas Tv. Tesis. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S2), 

Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Hari 

Bakti Mardikantoro, M.Hum., Pembimbing II: Dr. B. Wahyudi Joko 

Santoso, M.Hum. 

 

 

Kata kunci: korupsi, struktur teks, kognisi sosial, konteks sosial, analisis wacana  

kritis 

 

Kasus mengenai korupsi melibatkan pengusaha, birokrasi, dan politisi elite 

yang dapat direkonstruksi oleh media massa Tv One dan Kompas Tv dalam bentuk 

wacana pemberitaan. Penggunaan bahasa di dalam pemberitaan kedua massa 

tersebut bukan saja melibatkan untaian kata yang bersifat linguistik, melainkan 

juga kognisi sosial wartawan, dan konteks sosial yang berkembang di masyarakat. 

Hal itu merupakan hasil konstruksi dari wartawan dengan segala latar belakang, 

pengetahuan, dan ideologinya masing-masing. 

Penelitian ini difokuskan pada kajian wacana pemberitaan korupsi di Tv 

One dan Kompas Tv. Bertolak pada fokus penelitian tersebut, maka tujuan 

penelitian ini meliputi (1) mendeskripsikan tataran makrostruktur, superstruktur, 

dan mikrostruktur pada wacana berita yang dikonstruksi oleh stasiun televisi Tv 

One dan Kompas Tv, (2) menginterpretasi wacana pemberitaan korupsi dalam 

tataran kognisi sosial wartawan Tv One dan Kompas Tv, (3) mengeksplanasi 

wacana pemberitaan korupsi dalam tataran konteks sosial stasiun televisi Tv One 

dan Kompas Tv. 

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dalam perspektif 

analisis wacana kritis van Dijk. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

simak dan cakap dengan teknik lanjutan simak bebas libat cakap, teknik rekam, 

teknik catat, dan teknik cakap semuka, dan teknik cakap tan semuka. Analisis data 

dilakukan dengan model analisis wacana kritis van Dijk. 

Hasil penelitian ini meliputi (1) analisis struktur teks, makrostruktur 

cenderung menonjolkan topik pada bagian awal pemberitaan sebagai strategi Tv 

One dan Kompas Tv untuk menimbulkan daya tarik berita. Pada tataran 

superstruktur Tv One dan Kompas Tv menggambarkan kecenderungan pola 

struktur piramida terbalik pemberitaan yang terdiri dari judul, lead (inisari berita), 

tubuh berita. Pada tataran mikrostruktur penggunaan metafora Tv One sangat 

minim dalam penggunaan metafora. Sementara itu, Kompas Tv cenderung 
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menggunakan metafora pada pemberitaan korupsi seperti uang panas, 

penggelapan dana, nama besar, tercium, menggelembungkan, turun tangan, 

bancakan uang haram, dalang, dan uang pelicin. Hal ini dilakukan sebagai strategi 

dalam merekonstruksi peristiwa korupsi sehingga bermakna kias sehingga perlu 

ditafsirkan masyarakat. (2) pada dimensi kognisi sosial diketahui Tv One 

menggunakan skema person, skema diri, skema peran, dan skema peristiwa dalam 

mengonstruksi wacana berita korupsi. Penggunaan skema tersebut didasarkan 

pada keutamaan nilai berita. Implikasi nilai berita yang tampak agar pemirsa 

meyakini bahwa wacana berita tersebut valid dan dapat dipertanggungjawabkan 

sedangkan, Kompas Tv diketahui menggunakan skema person, skema diri, skema 

peran, dan skema peristiwa. Penggunaan skema tersebut didasarkan pada ideologi 

media massa tersebut, yakni Fortiter in re suaviter modo (teguh dalam prinsip 

lentur dengan cara) yang digunakan dalam pembuatan wacana berita sehingga 

berlakulah adagium “menghibur yang papa mengingatkan yang mapan” di 

kalangan wartawan Kompas Tv. (3) pada dimensi konteks sosial Tv One dalam 

mengonstruksi wacana pemberitaan korupsi memberi KPK akses wacana yang 

lebih besar daripada pihak koruptor berupa akses perencanaan, akses setting, dan 

akses mengontrol wacana kepada pemirsa. Hal ini dimaksudkan agar wacana yang 

disampaikan dapat diterima dengan wajar dan tanpa paksaan oleh pemirsa. 

Sementara itu, Kompas Tv cenderung memberi KPK dan koruptor dalam 

mengakses wacana. Hal ini agar wacana yang disampaikan terdapat keseimbangan 

informasi. 

Saran yang dapat disampaikan, yaitu (1) peneliti lain yang tertarik dengan 

topik ini disarankan untuk mengembangkan penelitian serupa dengan objek yang 

berbeda seperti pemberitaan calon presiden, calon kepala daerah, dan lain 

sebagainya, (2) konstruksi pemberitaan korupsi tidak hanya pada media televisi. 

Hal ini masih memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut pada media cetak atau 

media online dengan menggunakan analisis wacana kritis yang ada agar diperoleh 

keberagaman penelitian analisis wacana kritis, (3) wartawan Tv One dan Kompas 

Tv sebaiknya tidak hanya memberi akses wacana terhadap tokoh-tokoh yang 

dianggap pakar. Justru libatkan pengetahuan atau komentar-komentar masyarakat 

yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 
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ABSTRACT 

 

 

Rivaldi, Sacandra Aji. 2017. Corruption in Construction Media: Critical 

Discourse Analysis Reporting Corruption in the National Private 

Television Tv One and Kompas Tv. Thesis. Indonesian Education, 

Postgraduate, Semarang State University. Supervisor: Dr. Hari Bakti 

Mardikantoro, M. Hum., Supervisor II: Dr. B. Wahyudi Joko Santoso, M. 

Hum. 

 

Keywords: corruption, the structure of the text, social cognition, social context, 

critical discourse analysis 

 

 The case of corruption involves entrepreneurs, bureaucracy, and elite 

politicians who can be reconstructed by mass media Tv One and Kompas Tv in 

the form of news discourse. The use of the language in the preaching of the two 

masses involves not only the important linguistic phrases, seafarers as well as the 

social cognition of journalists, and the social context that is developing in society. 

It is the result of construction with all its background, knowledge, and ideology 

respectively. 

 This research is focused on studying corruption discourse in Tv One and 

Kompas Tv. Based on research focus, the purposes of this research an (1) to 

describe macrostructure, suprastructure and microstructure in news discourse 

built by television station Tv One and Kompas Tv, (2) to interpret corruption 

discourse at social level of cognition. journalist Tv One and Kompas Tv, (3) 

discusses the discourse of corruption in the social context of Tv One and Kompas 

Tv. 

 The approach of this research is a qualitative approach in the 

perspective of critical discourse analysis of van Dijk. The data were collected 

through observation and conversation technique (simak dan cakap), uninvolved 

conversation observation technique (simak bebas libat cakap), recording, taking-

note, face-to-face observation technique, face-to-face conversation technique, and 

library research. The data then were analyzed through van Dijk’s critical 

discourse analysis.. 

 The results of this study include (1) text structure analysis, 

macrostructure tends to highlight the topic at the beginning of the news as a 

strategy of Tv One and Kompas to generate news appeal. At the superstructure 

level of Tv One and Kompas Tv illustrates the trend of reversed pyramid pattern 

of news coverage consisting of titles, leads (news stories), body of news. In the 

level of microstructure, Tv One is less frequent in using metaphors in composing 

the corruption news while Kompas Tv is the opposite. It frequently uses phrases 

such as uang panas (fast bucks), penggelapan uang (money fraud), nama besar 

(‘big name’), tercium (smelled), menggelembungkan (inlflated), turun tangan 
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(take over), uang haram (bribe), dalang (director), and uang pelicin (bribe). All 

of those were embedded to reconstruct the corruption case figuratively so the 

audiences cannot grasp the message easily. (2) in the social cognition dimension, 

it is known that Tv One uses personal schemes, self-schemes, role schemes, and 

event schemes in constructing corruption news discourse. The use of the scheme is 

based on the primacy of news value. The implications of the news value are 

apparent so that viewers believe that the news discourse is valid and accountable 

whereas, Kompas Tv is known to use person schemes, self-schemes, role schemes, 

and event schemes. The use of such schemes is based on the ideology of the mass 

media, namely Fortiter in re suaviter modo (firm in the principle of bending in the 

way) used in the making of news discourse so that the proverb "entertain the poor 

reminds the established" among journalists Kompas Tv.(3) on the social context 

dimension of Tv One in constructing discourse of corruption report gives KPK 

access greater discourse than corrupt parties in the form of planning access, 

setting access, and access to discourse control to viewers. It is intended that the 

discourse submitted can be accepted with reasonable and without coercion by the 

viewers. Meanwhile, Kompas Tv tends to give the KPK and corruptors in 

accessing the discourse. This is so that the discourse presented there is a balance 

of information. 

 Suggestions that can be submitted as follows. (1) other researchers 

interested in the topic, it is advisable to develop a similar study with different 

objects such as news of presidential candidates, candidates for regional heads, 

and so forth. (2) construction of corruption coverage not only on television media. 

It is still possible to be further investigated in the print media or online media by 

using the existing critical discourse analysis in order to obtain the diversity of 

critical discourse analysis research. (3) Tv One and Kompas Tv reporters should 

not only give discourse access to the characters that are considered experts. It 

involves knowledge or community comments that are appropriate to the 

conditions in the field. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehadiran bahasa sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. 

Hampir di setiap lini kehidupan memerlukan bahasa. Lewat bahasa, seseorang 

bisa mengetahui realitas yang terjadi dan hal yang dikonstruksi oleh manusia 

lainnya. Selain itu, bahasa berfungsi sebagai perekam budaya, berbagai temuan 

ilmiah, dan teknologi sehingga peradaban dapat semakin berkembang. Melalui 

penggunaan bahasa baik lisan maupun tulis, seseorang dapat memahami, 

menghayati, dan menikmati karya orang lain. Oleh karena itu, bahasa pun 

berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial (Keraf, 1997: 3). Fungsi 

semacam ini menunjukkan hubungan yang erat antara bahasa dan masyarakat. 

Bahasa merupakan representasi praktik sosial yang dilakukan oleh manusia 

berupa wacana. Dalam konteks ini, bahasa dipahami sebagai sebuah proses 

berkomunikasi yang senantiasa bersifat kontekstual dan digunakan untuk 

melakukan interaksi sosial serta perlu dimaknai pula dalam situasi sosialnya.  

Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan bahasa dapat 

merefleksikan realitas sosial. Peranan bahasa merupakan medium yang paling 

penting bagi semua interaksi manusia dan dalam banyak hal bahasa dapat disebut 

sebagai inti sari dan fenomena sosial. Tanpa adanya bahasa tidak akan terbentuk 
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masyarakat dan tidak akan ada kegiatan dalam masyarakat yang didorong  oleh 

naluri saja. Fungsi bahasa 
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menurut Halliday (dalam Sobur, 2009: 17) ada tiga, yakni pertama, fungsi 

ideasional, untuk membentuk, mempertahankan, dan memperjelas hubungan di 

antara anggota masyarakat. Tampak pada struktur yang melibatkan peran-peran 

seperti proses, partisipan, dan aktor. Kedua, fungsi interpersonal berguna untuk 

menyampaikan informasi di antara anggota masyarakat. Selain itu, fungsi tersebut 

berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan 

sosial serta mengungkap peranan-peranan sosial termasuk peranan-peranan 

komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Hal ini tampak pada struktur 

yang melibatkan aneka modalitas dan sistem yang dibangunnya. Ketiga, fungsi 

tekstual berfungsi untuk menyediakan kerangka dan pengorganisasian wacana 

yang relevan dengan situasi.  

Salah satu penggunaan bahasa terwujud dalam wacana berita di televisi 

sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Media massa memerlukan 

bahasa sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sedangkan bahasa 

digunakan oleh media massa sebagai medium untuk menyebarkan informasi. 

Bahasa memiliki kekuatan untuk membatasi persepsi dan mengarahkan pembaca 

pada kebenaran suatu peristiwa. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dijadikan 

sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 

wacana berita. Wacana dalam berita tidak hanya dipandang sebagai satuan bahasa 

yang lebih besar daripada kalimat, tetapi juga mencerminkan sikap ideologi suatu 

media massa. 

Media massa acap kali dengan sengaja menggunakan bahasa yang bersifat 

sensasional atau hiperbolis dengan tujuan mengikuti selera pasar. Meskipun 
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demikian, fungsi media massa bukan sekadar sebagai penyebar informasi saja. 

melainkan juga sebagai window on event and experience, a mirror of event in 

society and the world, implying a faithful reflection, gatekeeper, guide, forum, and 

interlocutor (Mc Quail, 2000: 66). 

Pada era globalisasi ini, justru informasi menjadi barang atau komoditas 

ekonomi, sosial, dan politik yang selalu dicari oleh semua orang. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sumadiria (2005:63) secara sosiologis berita berkaitan dengan 

semua hal yang terjadi di dunia, seperti yang dilukiskan oleh para pakar 

jurnalistik. Perkembangan media teknologi saat ini sangat pesat diimbangi dengan 

penyebaran informasi yang begitu cepat dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Peran teknologi sangat berpengaruh mengakses atau memperoleh informasi. Pada 

awalnya pola masyarakat dalam memperoleh informasi hanya membaca teks, kini 

seiring perkembangan zaman pemerolehan itu berubah melalui bunyi gelombang 

radio hingga menonton langsung berita bahkan berinteraksi langsung dengan 

pembuat berita di stasiun televisi. Informasi dari media massa bukan saja menjadi 

penanda peradaban, melainkan juga penanda dari setiap kehidupan yang 

berlangsung dalam abad ini. Tak sedetik pun momen dan informasi terlewatkan 

dari media massa. Lebih-lebih lagi, bila bicara ihwal televisi. Di antara media 

massa lainnya, televisi memang menjadi primadona karena dianggap sebagai 

sarana yang relatif murah dan mudah diakses untuk mendapatkan hiburan dan 

informasi.  

Masyarakat sekarang ini membutuhkan informasi yang cepat untuk 

melakukan segala perubahan dalam hidup yang berupa motivasi maupun 
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perubahan bagi individu maupun anggota kelompok. Di sinilah peran media 

massa menjadi unsur terpenting dalam memberikan informasi atau berita. Media 

massa memiliki peranan penting dalam mengonstruksikan realitas sosial dengan 

menggunakan bahasa. Media massa dan bahasa bagai dua sisi mata uang yang tak 

bisa dipisahkan dalam kehidupan. Disadari atau tidak peran bahasa diperlukan 

media sebagai cara untuk berkomunikasi dengan masyarakat, sedangkan bahasa 

memerlukan media sebagai tempat penyebaran informasi. Hal ini sejalan dengan 

yang diungkapkan Kridalaksana (2011: 24) bahasa sebagai lambang bunyi yang 

disepakati untuk digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu 

dalam bekerja sama dan berkomunikasi. 

Sering tidak disadari seseorang bahwa realitas yang disampaikan media 

massa berbeda dari realitas yang sesungguhnya terjadi. Lewat wacana berita yang 

didengar dan dibacanya, seseorang digiring untuk memahami realitas yang telah 

dibingkai oleh media massa. Pemahaman terhadap realitas tergantung pada 

realitas pola media massa. Sadar akan betapa kekuasaan media massa 

mengonstruksi realitas. Wacana berita pada dasarnya apa yang ditulis surat kabar, 

apa yang disiarkan radio, dan apa yang ditayangkan televisi. Sebuah berita di 

media massa bukan hanya rangkaian fakta yang tersusun menjadi sebuah kalimat 

dan paragraf. Ia juga merupakan representasi dari pikiran, sikap reporter, asisten 

redaktur, dan redaktur, bahkan kebijakan redaksi yang dikemas melalui wacana 

berita. Hal ini sejalan dengan pendapat Jorgensen dan Philips (2010: 1) bahwa 

wacana sebagai gagasan umum yang ditata menurut pola-pola berbeda dan diikuti 

oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam domain-
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domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya domain „wacana medis‟ dan 

„wacana politik‟.  

Pembuatan suatu wacana berita tentunya tidak akan pernah lepas dari 

pembuat wacana berita itu sendiri. Minimal segala latar belakang budaya, 

pergaulan, dan pendidikan wartawan sangat memengaruhi bagaimana fakta 

dikonstruksi dalam sebuah berita. Dengan demikian, tidak ada teks media atau 

berita yang sepenuhnya objektif atau hanya kumpulan fakta yang dijadikan data 

untuk sebuah tulisan berita atau informasi. Selalu ada campur tangan pikiran dan 

sikap penulis serta editor atau bahkan kebijaksanaan redaksi surat kabar tersebut. 

Bila merujuk pada Kovach dan Tom (2004) prinsip-prinsip jurnalistik haruslah 

ditegakkan seperti (1) kewajiban pada asas kebenaran, (2) loyalitas kepada 

masyarakat, (3) disiplin dan verifikasi, (4) memiliki kebebasan dari sumber yang 

diliput, (5) menjadi pemantau yang bebas terhadap kekuasaan dan menyuarakan 

kaum tak bersuara, (6) sebagai forum publik, (7) menarik dan relevan, (8) 

proporsional dan komprehensif, dan (9) bertanggung jawab pada nurani. 

Posisi media massa dalam masyarakat sangat strategis. Hal inilah yang 

menjadikan pengelola atau pengusaha media massa menentukan arah berita dalam 

bentuk kebijakan redaksi. Sesuatu yang disajikan media massa sesungguhnya 

merupakan akumulasi dari pengaruh yang beragam sehingga ada saja faktor-faktor 

yang memengaruhi proses pembentukan berita. Penyajian berita di media massa 

akan mempengaruhi opini publik dengan ukuran yang berbeda-beda, tergantung 

seberapa lama publik membaca wacana berita tersebut. Oleh sebab itu, wartawan 

menentukan hitam putih fakta yang disajikan. Pemberitaan di media massa 
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dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti agama, bisnis, ideologi, politik, dan lain 

sebagainya. Selain itu, ditemukan peran media massa sebagai “alat mesin politik” 

para petinggi negeri ini. Media massa mulai digandrungi oleh para pemimpin 

partai untuk saling menyebarkan pengaruhnya ataupun untuk membentuk citra 

diri yang baik di masyarakat. Pemimpin partai tersebut kian mengandalkan media 

massa untuk bisa mengontrol secara lebih halus dengan iklan-iklan yang 

berhubungan dengan kemanusiaan. 

Berita tidak akan pernah terlepas dari fakta, maka dari itu pembuatan 

berita yang ditulis dengan apa adanya akan kering gaya dan tidak memberikan 

variasi ketika dibaca atau didengar. Penyajian berita berkaitan pula dengan gaya 

penulisan. Hal inilah yang menjadikan berita menjadi lebih berwarna. Dengan 

begitu, tidak ada teks media atau berita yang sepenuhnya objektif atau hanya 

kumpulan fakta yang dijadikan data untuk sebuah tulisan. Selalu ada campur 

tangan pikiran dan sikap penulis serta editor atau bahkan kebijakan redaksi media 

tersebut. Selain itu, wacana berita sangat dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki 

oleh media massa tersebut. Kebebasan dalam mengembangkan ideologi 

merupakan salah satu bentuk hak demokrasi media massa untuk menyuarakan 

kebenaran sesuai dengan hal yang diyakininya.  

Kebijakan resmi redaksi terhadap suatu peristiwa bukan hanya tertuang 

dalam wacana berita, tetapi juga pada arah berita. Inilah yang menjadi ciri 

ideologi suatu media massa untuk mendominasi. Bentuk dominasi itu tidak hanya 

digunakan untuk mendominasi orang lain atau kelompok tertentu, tetapi juga 

sebagai usaha berjuang melawan dominasi itu sendiri. Oleh sebab itu, wacana 
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berita yang tercipta melalui bahasa tidak lagi semata-mata mencerminkan realitas 

dan pendapat seseorang, tetapi juga sebagai pusat menciptakan realitas. Inilah 

yang disebut tidak ada wacana yang tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki 

kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Eriyanto (2011: 

48) menganggap bahwa media massa bukalah saluran yang bebas dan netral. 

Media massa dewasa ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu 

sebagai cara untuk mendominasi kelompok yang tidak dominan. Dominasi yang 

terjadi di masyarakat ditempuh dengan cara menghegemoni. Wacana berita yang 

merepresentasikan ideologi media sehingga ada pengaruh yang diciptakan seakan-

akan menjadi realitas. Tujuan penciptaan realitas tersebut dimaksudkan 

meyakinkan masyarakat, mengubah paradigma masyarakat, bahkan mental 

seseorang agar sesuai dengan dimaksud pewarta atau penulis dalam wacana yang 

diciptakan. Hal itulah menjadi indikator bahwa bahasa dalam media massa dipilih 

melalui proses perencanaan dan bahkan hasil kajian sebagai alat utama penyampai 

ideologi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sumadiria (2016: 21) bahwa media 

massa harus berpijak kepada filosofi media, visi media, misi media, dan kebijakan 

redaksional media. Semua yang disajikan media kepada pemirsa memiliki 

ideologi, kepentingan dari lembaga dari media tersebut. Muatan ideologi dan 

kepentingan tersebut ditransformasi dalam bentuk wacana berita. Dalam konteks 

itu, berita bukan hanya penyajian sejumlah fakta yang tersusun sehingga enak 

dibaca, melainkan juga mengandung dan menyajikan interpretasi akan arti dan 

makna dari peristiwa tersebut. 
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Sebagai contoh dalam penelitian Saputri dan Catur (2015: 4793-4805) 

berjudul Corruption and Elite Politican (A Critical Discourse Analysis on Seputar 

Indonesia Daily Reporting the Former Demokrat Party Leader Corruption 

Scandal. Media SINDO memberitakan Anas Urbaningrum sebagai korban dari 

skenario politik yang ingin dia mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Partai 

Demokrat daripada sebagai kasus kriminal. Selain itu, dalam judul teks berita 

menempatkan Anas Urbaningrum sebagai objek yang mewakili posisi tak 

berdayanya. Terkait hal ini SINDO memberi sedikit ruang untuk pernyataan 

kontra dari sisi kuat di Partai Demokrat yang diduga menyerang posisi politik 

Anas Urbaningrum. 

Dari contoh di atas secara tidak langsung media merupakan arena 

pergulatan antarideologi yang saling berkompetisi. Tarik-menarik kepentingan 

pada dasarnya berlangsung di ruang publik berupa perebutan posisi dominan. 

Munculnya ideologi bukan hanya pada wacana berita yang disajikan, tetapi juga 

pada penempatan dan pembingkaian berita. Penempatan berita pada lead akan 

berbeda pengaruhnya di benak publik atau pembaca dengan berita yang diletakkan 

bukan lead. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusumaningrat dan Purnama (2016: 

127) bahwa ringkasan berita memudahkan penikmat berita untuk memahami, 

memuaskan perasaan ingin tahu penikmat berita dengan segera, dan memudahkan 

redaktur membuat judul berita. Perbedaan penyajian wacana berita dalam hal ini 

gaya selingkung media televisi menjadi hal menarik untuk menggali lebih jauh 

konstruksi pemberitaan suatu media massa. 
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Keterkaitan wacana berita dengan sosial masyarakat menjadikan daya tarik 

tersendiri untuk mengungkap segala yang melingkupi wacana berita. Selain itu, 

tingkat kompleksitas dalam suatu wacana menjadi bahan pertimbangan lain untuk 

membongkar penciptaan realitas. Salah satu upaya untuk mengkaji sebuah wacana 

dapat dilakukan dengan pendekatan analisis wacana kritis secara menyeluruh. 

Eriyanto (2011-7-14) menjelaskan bahwa analisis wacana memiliki karakteristik 

yaitu (a) tindakan, (b) konteks, (c) historis, (d) kekuasaan, dan (e) ideologi. Oleh 

sebab itulah, dapat dipastikan wacana berita memiliki lima karakteristik tersebut.  

 Dari sekian banyak berita yang ditampilkan, kasus korupsi menjadi 

peristiwa yang selalu mewarnai jagat media massa. Kasus korupsi menjadi salah 

satu topik yang selalu menarik untuk diekspos menjadi berita utama karena 

melibatkan jaringan elite politik dari tataran rendah sampai tinggi. Selain itu, 

pemberitaan mengenai kasus korupsi ini memiliki intensitas tinggi sehingga 

menyita banyak perhatian masyarakat. Di samping itu, pemberantasan korupsi 

merupakan salah satu program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya 

dilakukan pemerintah. Diangkatnya pemberitaan mengenai kasus korupsi yang 

marak terjadi dewasa ini membuat masyarakat mengetahui secara luas aneka 

fenomena korupsi yang terjadi. Dengan begitu, logikanya masyarakat akan 

menghindarkan diri dari tindak pidana korupsi.  

Masalah korupsi seperti tidak ada akhirnya, dari hari ke hari selalu bergulir. 

Hal ini dibuktikan oleh lembaga survei Indonesia Indikator (I2) mencatat jumlah 

pemberitaan tentang korupsi mencapai 152.346 dari total 1.872.234 berita sejak 1 

Januari hingga 9 Desember 2013. Ini artinya pemberitaan kasus korupsi 
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menempati porsi sebesar 8,14 persen dari seluruh pemberitaan di Indonesia di luar 

infotaiment. Pemberitaan korupsi pada 2013 sebanyak 12.656 per bulan 

meningkat dibanding 2012 yang mencapai 107.936 berita atau sekitar 8995 

pemberitaan per bulan. Peneliti I2 mencatat frekuensi pemberitaan korupsi cukup 

tinggi dibanding topik lain seperti kemiskinan mencapai 2.724 berita per bulannya 

(Ridwan, 2013).  

Tahun 2015, Indonesia masih mengalami korupsi yang cukup tinggi. 

Berdasarkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi 

2015 yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia menempati 

posisi 88 dari 168 negara di dunia dengan skor 36 dari skala 0–100 (0 berarti 

sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Sebagai perbandingan, sebagaimana 

terlihat pada tabel 1.1, di tahun 2013 skor CPI Indonesia sebesar 32 dan 

menempati urutan 114 dari 177 negara dan tahun 2014 skor CPI Indonesia 

menjadi 34 di peringkat 107 dari 175 negara yang diukur. Dengan demikian, skor 

CPI Indonesia 2015 bertambah 2 poin dan naik 19 posisi dari peringkat tahun 

sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2015 ini patut diapresiasi sebagai 

sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upaya 

meningkatkan integritas pelayanan publik serta mencegah dan memberantas 

korupsi. 

Tabel 1.1 Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dengan 

Beberapa Negara Asia Tahun 2013-2015 

 

PERINGKAT NEGARA SKOR 

2013 

SKOR 

2014 

SKOR 

 2015 

8 SINGAPURA 86 84 85 
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18 JEPANG 74 76 75 

18 HONGKONG 75 74 75 

37 KOREA SELATAN 55 55 56 

54 MALAYSIA 50 52 50 

85 CHINA 40 36 37 

88 INDONESIA 32 34 36 

95 FILIPINA 36 38 35 

112 VIETNAM 31 31 31 

123 TIMOR LESTE 30 28 28 

Sumber: Transparency International Indonesia, 2015 

 Capaian di tahun 2015 tersebut pada kenyataannya belum memberikan 

gambaran yang menyeluruh tentang kondisi pengentasan korupsi di Indonesia. 

Tabel 1.2 yang diolah dan diterbitkan oleh Transparency International, selama 

satu dekade terakhir CPI Indonesia memang mengalami kenaikan namun kurang 

signifikan, berkisar antara 1 sampai 2 poin. Selain itu, juga masih muncul 

inkonsistensi, yaitu belum terjadi kenaikan yang stabil di tiap-tiap tahun dan 

bahkan penurunan skor CPI Indonesia pernah terjadi di tahun 2007 di mana terjadi 

pelemahan sebesar 1 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia, 

meskipun terus berupaya melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik 

dan bebas dari korupsi, akan tetapi belum sepenuhnya mampu mengatasi 

permasalahan korupsi secara tuntas dan maksimal. 

Tabel 1.2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2006-2015 

 

TAHUN SKOR PERINGKAT 

2006 24 130 

2007 23 143 
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2008 26 126 

2009 28 111 

2010 28 110 

2011 30 100 

2012 32 118 

2013 32 114 

2014 34 107 

2015 36 88 

Sumber: Transparency International, 2015 

 Pemberantasan korupsi yang belum tuntas tersebut diperkuat dengan data 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menunjukkan adanya peningkatan 

kasus kepala daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi sebagaimana terlihat 

pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa sejak 2011-2015 terdapat 8 gubernur dan 27 

walikota/bupati maupun wakil terjerat kasus korupsi. 

Tabel 1.3 

Rekapitulasi Kasus Korupsi di Indonesia 

 

JABATAN 2011 2012 2013 2014 2015 

DPR & DPRD 5 16 8 9 19 

KEMENTERIAN 0 1 4 9 3 

DUTA BESAR 0 0 0 0 0 

KOMISIONER 0 0 0 0 0 

GUBERNUR 0 0 1 3 4 

WALIKOTA/BUPATI 4 4 3 12 4 

ESELON I/II/III 15 8 7 2 7 

HAKIM 2 2 3 2 3 

SWASTA 10 16 24 16 18 

LAINNYA 3 3 8 8 5 
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Sumber: KPK 2015 

Informasi terkini sepanjang tahun 2016 kasus korupsi berdasarkan delik 

masih tergolong banyak. Hal ini menandakan kasus korupsi yang berkembang di 

instansi pemerintah perlu perhatian serius untuk bersama memberantas korupsi. 

Tindakan tersebut tentunya merugikan masyarakat Indonesia. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1.4 Kasus Korupsi Berdasarkan Delik 

 

No. Uraian  Jumlah  

1.  Benturan kepentingan dalam pengadaan  19 

2.  Gratifikasi 124 

3.  Non TPK 3.426 

4.  Pemerasan 157 

5.  Penggelapan dalam jabatan 4 

6.  Penyuapan 437 

7.  Perbuatan curang 46 

8.  Perbuatan melawan hukum/ menyalahgunakan wewenang yang 

mengakibatkan kerugian negara  

3.041 

9.  Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi  17 

Sumber: Laporan Tahunan KPK 2016  

 Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa tindak korupsi di Indonesia 

mempunyai dimensi yang sangat luas, baik dari sisi jumlah, jenis profesi, dan 

cakupan wilayah. Kecenderungan tingkat kejadian tindak pidana korupsi juga 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak pihak yang berpendapat bahwa 

maraknya kasus korupsi diakibatkan salah satunya oleh diterapkannya kebijakan 

otonomi daerah. Hal ini dilandasi oleh berbagai fakta yang didukung oleh data 

dari lembaga komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang menunjukkan bahwa 

TOTAL 39 50 59 1 3 
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dugaan tindak pidana korupsi semakin bertambah tak lama semenjak penerapan 

otonomi daerah atau desentralisasi pemerintahan, yaitu selama periode 2006 

sampai dengan 2015. 

Mardikantoro (2014) menjelaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi 

di Indonesia selalu menemui jalan buntu. Penguasaan harta secara tidak sah oleh 

seseorang atau sekelompok orang di Indonesia memang menjadi magnet dalam 

memperkaya diri. Dengan demikian, wacana berita pun akan secara signifikan 

menginformasikan masalah tersebut kepada pembaca. Untuk itu, semangat 

berperang melawan korupsi harus terus menerus digelorakan. Berita korupsi yang 

unsur utamanya adalah bahasa, dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam 

perjuangan melawan korupsi. Salah satu ekspresi perjuangan itu dapat ditempuh 

melalui kemasan berita yang mencerminkan pemihakan terhadap rakyat kecil. 

Atas dasar pertimbangan itu, maka menjadi penting untuk mengangkat wacana 

pemberitaan kasus korupsi di media massa stasiun televisi nasional sebagai fokus 

penelitian. Menurut Pratomo dan Rachmat (2016) tingginya tingkat korupsi 

menunjukkan kebutuhan konsep yang tepat dan solusi untuk memberantas korupsi 

di Indonesia. Televisi dianggap sebagai sangat signifikan untuk membangun jalan 

masyarakat berpikir. 

Pemilihan media massa stasiun televisi Tv One dan Kompas Tv sebagai 

pihak yang memproduksi wacana pemberitaan kasus korupsi bukalah tanpa 

alasan. Hal ini dikarenakan kedua media massa stasiun televisi tersebut dalam hal 

program penyiaran berita sangat dominan dibandingkan dengan program lainnya. 

Menurut Sihombing (2016) selaku Chief Sales & Marketing Officer memaparkan 
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Tv One memiliki delapan program penyiaran berita, yakni (1) Satu Jam Lebih 

Dekat, (2) Suara Rakyat, (3) Benang Merah, (4) Apa Kabar Indonesia Pagi, (5) 

Kabar Siang, (6) Kabar Petang, (7) Apa Kabar Indonesia Malam, (8) Menyikap 

Tabir. Keseriusannya dalam menerapkan penyiaran berita dengan menampilkan 

format-format yang inovatif. Selain itu, di awal tahun Tv One berdiri, stasiun tv 

tersebut mempunyai tag line "Memang Beda". Hal itu dikarenakan Tv One 

menyajikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan penyajian 

berbeda dan belum pernah ada sebelumnya. Buktinya pada program “Apa Kabar 

Indonesia” yang identik dengan penyajian informasi yang dikemas dalam bentuk 

diskusi ringan. Topik-topiknya pun up to date dan didukung oleh para narasumber 

serta tanggapan dari masyarakat,  kemudian disiarkan pula secara langsung pada 

pagi hari dari studio luar Tv One.  

Seperti diketahui pemirsa, media Tv One merupakan perusahaan yang 

berada di bawah PT Visi Media Asia Tbk. Perusahaan tersebut dimiliki oleh 

keluarga Bakrie. Salah satu anggota keluarga Bakrie, yaitu Aburizal Bakrie 

diduga menjadi corong bagi pemberitaan mengenai partainya atau menjatuhkan 

lawan politiknya yang dapat mendatangkan keuntungan seraya menghegemoni 

masyarakat. Status kepemilikan media Tv One merupakan sosok pengusaha dan 

politisi yang tergabung dalam partai Golkar. Kedekatan afiliasi inilah yang 

menjadi alasan mengupas pemberitaan wacana korupsi di media Tv One sebagai 

salah satu sampel eskalasi media massa sebagai alat pengontrol wacana 

pemberitaan.  



17 

 

Keadaan tersebut telah mengubah media menjadi alat “perjuangan” bagi 

pemiliknya untuk menduduki kekuasaan di pemerintahan atau di bidang politik. 

Aburizal Bakrie kini menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar secara tidak 

langsung dapat mengatur pemberitaan sesuai dengan ideologi yang diyakini. Hal 

ini menarik untuk diteliti apakah media Tv One memberitakan wacana korupsi 

sebagai senjata meruntuhkan lawan politiknya. Selain itu, tren yang telah 

disebutkan sebelumnya, kemudian menimbulkan ketertarikan mengenai 

bagaimana televisi secara pragmatis mengalami pergeseran ideologi dan fungsi 

menjadi instrumen politik yang dimiliki elite politisi, mengingat bahwa individu 

televisi yakni jurnalis merupakan orang-orang yang memiliki kesadaran politik 

yang baik dan seharusnya memiliki prinsip dalam menyikapi tiap persoalan 

politik, kemudian menyampaikannya ke publik.  

Cakupan penyebaran wacana berita yang disiarkan oleh media Tv One 

berskala nasional. Artinya, akses wacana berita bisa dinikmati oleh masyarakat 

seluruh Indonesia. Sejak Kamis, 14 Februari 2008 tepatnya pukul 19.00 WIB 

merupakan saat bersejarah karena untuk pertama kalinya media Tv One 

mengudara. Peresmian dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Media Tv 

One merupakan pertama di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk 

diresmikan dari Istana Presiden Republik Indonesia. Usia penyiaran yang hampir 

satu dekade membuat media Tv One menjadi pertimbangan lain dalam memilih 

stasiun ini.  

Adapun media Kompas Tv tak jauh beda dengan Tv One yang dominan 

menyiarkan program pemberitaan. Hal ini dapat dibuktikan dari sekian banyak 
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program Kompas Tv memiliki dua puluh dua program penyiaran berita, yakni (1) 

Indonesia Update, (2) Dunia Dalam Sepekan, (3) Kompas Pagi, (4) Kompas 

Siang, (5) Kompas Petang, (6) Kompas Malam, (7) Sapa Indonesia Siang, (8) 

Singkap, (9) Target, (10) Jejak Kasus, (11) Dua Arah, (12) Live Report, (13) 

Bedah Peristiwa, (14) Kompas Sepekan, (15) Kompas Dunia, (16) Football 

Inside, (17) Big Bang Show, (18) Aiman, (19) Sapa Indonesia, (20) Berkas 

Kompas, (21) Kompas Sport, (22) Satu Meja. Kompas Tv, dengan slogan 

"Inspirasi Indonesia" memberikan informasi-informasi aktual tentang berbagai hal 

yang terjadi di seluruh Indonesia. 

Media Kompas Tv merupakan stasiun televisi swasta berjaringan di 

Indonesia. Program utama, yakni program berita. Media ini menjunjung tinggi 

konten berita yang bernilai edukatif dan independen. Berita yang edukatif adalah 

berita yang berisi nilai pendidikan. Berita Kompas Tv yang edukatif dapat dilihat 

melalui contoh berita yang ditayangkan media Kompas Tv cenderung mengangkat 

topik politik atau pun topik yang memberikan inspirasi bagi masyarakat. Inspirasi 

di sini dimaksudkan pada berita yang mengekspos sisi manusia (human interest). 

Berita-berita positif yang memberi pengetahuan bagi masyarakat, dibanding berita 

yang hanya membuat masyarakat menjadi takut ataupun terintimidasi.  

Ciri khas konten program berita Kompas Tv adalah berita yang memiliki 

nilai independen. Berita yang independen di sini maksudnya adalah berita yang 

mendukung atau menolak gagasan yang sejalan dengan kepentingan publik. 

Dalam artian, jurnalis program berita memiliki sikap dalam menganggapi sebuah 

fenomena, tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun. Contoh berita Kompas Tv 
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yang independen ini terlihat jelas di sepanjang pemilihan presiden dan wakil 

presiden pada awal tahun 2014. Stasiun televisi tersebut sama sekali tidak 

berpihak pada calon presiden dan wakil presiden dari kubu mana pun. Kompas Tv 

memberitakan dan mengkritisi kelebihan serta kekurangan kedua belah pihak 

calon presiden dan wakil presiden secara berimbang. Alasan lain memilih Kompas 

Tv, yakni tidak memiliki kedekatan afiliasi dengan petinggi partai atau kelompok 

seperti yang terjadi di beberapa stasiun televisi lain pada umumnya sehingga 

berita yang ditayangkan stasiun televisi seperti itu tidak imbang antara 

pemberitaan kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. 

Pada laman resmi Kompas Gramedia memaparkan Kompas Tv tergabung 

dalam PT. Kompas Gramedia. Perusahaan tersebut sudah hadir di Indonesia 

selama 50 tahun. Pada awal berdirinya tanggal 28 Juni 1985 diterbitkan surat 

kabar Kompas yang berawal dari ide menerbitkan koran untuk melawan pers 

komunis. Nama Kompas merupakan pemberian dari Ir. Soekarno. Media massa 

tersebut dalam sejarah pers Indonesia menduduki tempat yang unik, karena hidup 

dalam tiga periode yang berlainan, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru dan era 

reformasi. Dengan pertimbangan tersebut, bahwa Kompas Tv sebagai media 

massa syarat pengalaman dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. 

Selanjutnya, Kompas Tv dalam hal mendistribusikan wacana berita pun sudah 

berskala nasional.  

Wacana berita yang ada di media massa tidak hanya dianalisis dari segi 

teks saja, tetapi juga kognisi sosial, dan konteks sosial pun perlu diteliti agar 

komprehensif dian. Hal ini sesuai dengan Santoso (2016: 412) perpaduan 
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pendekatan antara pragmatik dan analisis wacana kritis dapat dipakai sebagai 

pisau analisis secara komprehensif. Bila hanya digunakan ancangan pragmatis 

saja, maka analisis dan hasilnya tidak akan memadai karena tidak adanya kajian 

terhadap pengungkapan tujuan-tujuan ideologis dan politis.  Dari sekian banyak 

model analisis wacana kritis model van Dijk cocok dalam menganalisis wacana 

berita korupsi di Tv One dan Kompas Tv. Eriyanto (2011: 221) menjelaskan 

model van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa 

didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model tersebut tidak hanya didasarkan 

pada analisis atas teks semata. Hasil dari suatu praktik produksi juga harus 

diamati sehingga memeroleh suatu pengetahuan mengapa wacana teks bisa 

diproduksi semacam itu. Model ini juga melihat bagaimana struktur sosial, 

dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat, bagaimana 

kognisi atau pikiran, dan kesadaran yang membentuk dari wacana yang 

diproduksi.  

Wacana yang digambarkan van Dijk digambarkan memiliki tiga dimensi 

atau bangunan yakni teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Ketiga dimensi itulah 

menjadi kesatuan analisis. Darma (2014: 124-125) menjelaskan bahwa dimensi 

teks merupakan cara menganalisis dan memaknai bagaimana struktur teks dan 

strategi wacana secara kebahasaan (bentuk kalimat, pilihan kata, metafora yang 

dipakai, dan lain-lain) untuk menegaskan suatu topik tertentu. Pada level kognisi 

sosial dipelajari proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari 

pembuat berita. Sementara itu, pada level konteks sosial memelajari bangunan 

wacana yang berkembang dalam suatu masyarakat akan suatu masalah. 
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Penelitian ini bertujuan mencoba membuat analisis bagaimana sebuah 

media mengonstruksi sebuah wacana berita korupsi dengan menggunakan analisis 

wacana kritis model van Dijk sehingga sebuah berita bisa lebih jelas dan lebih 

mudah untuk dimengerti. Wacana pemberitaan korupsi dipilih karena merupakan 

manifestasi dari sikap dan ideologi media massa serta implikasinya terhadap 

masyarakat. Ideologi di sini maksudnya sebagai titik tolok dalam melakukan 

produksi berita dan interpretasi pesan atau nilai moral yang akan disampaikan 

kepada masyarakat. Dengan teks sebagai kajian, penelitian ini merupakan analisis 

wacana kritis (Critical Discourse Analysis) yang melihat bahasa dalam teks untuk 

dianalisis. Bahasa dianalisis bukan hanya menggambarkan aspek kebahasaan 

tetapi juga menghubungkan dengan konteks sehingga dalam meneliti bahasa 

dalam teks berita akan dikaitkan dengan aspek-aspek yang terdapat di luar teks 

yang melibatkan media massa televisi swasta nasional Tv One dan Kompas Tv. 

Latar belakang itulah, Tv One dan Kompas Tv memiliki penyajian realitas 

berbeda dalam wacana berita korupsi yang sesuai dengan ideologi masing-masing. 

Selain itu, hal lain yang menjadikan penelitian ini menarik ialah wacana berita 

mampu merontokkan lawan politik. Oleh karena itu, penelitian dengan judul 

“Korupsi dalam Konstruksi Media: Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Korupsi 

di Televisi Swasta Nasional Tv One dan Kompas Tv”  penting untuk dilakukan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, terdapat sejumlah 

permasalahan pemberitaan korupsi di media massa televisi dengan identifikasi 

masalah sebagai berikut. 

a. Realitas yang diciptakan melalui wacana berita korupsi membuktikan bahwa 

tidak ada wacana yang sepenuhnya netral. 

b. Wacana berita korupsi menjadi senjata paling ampuh merontokkan lawan-

lawan politiknya. 

c. Wacana dapat digunakan sebagai cara menyampaikan gagasan atau pemikiran 

bahkan ideologi. 

d. Kasus korupsi melibatkan jaringan elite politik dari tataran rendah sampai 

tinggi. 

e. Diyakini bahwa pemilik media massa yang terafiliasi oleh kelompok atau 

partai tertentu menentukan arah berita dalam bentuk kebijaksanaan redaksi. 

f. Wacana berita korupsi tidak dapat dipisahkan dari para wartawan sebagai 

pembuat. 

g. Perbedaan dalam gaya penyampaian berita menentukan konteks yang 

berkembang dalam masyarakat. 

h. Penggunaan bahasa yang  bersifat  sensasional  atau  hiperbolis. 

i. Sistematika topik kalimat dalam wacana berita mengandung maksud tertentu. 

Pembuatan berita tidak hanya menampilkan fakta tetapi ideologi pun turut 

hadir. 

 

1.3 Cakupan Masalah 
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Permasalahan mengenai wacana berita korupsi di televisi berkaitan dengan 

persepsi masyarakat. Sehubungan dengan itu, cakupan masalah dalam penelitian 

ini adalah wacana berita korupsi yang terdapat di media massa stasiun televisi Tv 

One dan Kompas Tv. Penelitian ini melihat bagaimana wacana berita yang 

diproduksi oleh wartawan dikaji dari tiga dimensi (teks, kognisi sosial, dan 

konteks sosial) model van Dijk. Pemberitaan korupsi di stasiun televisi secara 

tidak langsung membentuk konteks sosial yang berbeda dalam masyarakat. 

 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Bagaimana pemberitaan korupsi dikonstruksi oleh stasiun televisi Tv One dan 

Kompas Tv dalam tataran makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur? 

b. Bagaimana pemberitaan korupsi dikonstruksi oleh stasiun televisi Tv One dan 

Kompas Tv dalam tataran kognisi sosial? 

c. Bagaimana pemberitaan korupsi dikonstruksi oleh stasiun televisi Tv One dan 

Kompas Tv dalam tataran konteks sosial? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

a. Mendeskripsikan tataran makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur 

dalam wacana berita korupsi yang dikonstruksi oleh stasiun televisi Tv One 

dan Kompas Tv; 

b. Menginterpretasi tataran kognisi sosial stasiun televisi Tv One dan Kompas 

Tv dalam mengonstruksi realitas sosial kasus korupsi; 

c. Mengeksplanasi tataran konteks sosial stasiun televisi Tv One dan Kompas Tv 

dalam mengonstruksi realitas sosial kasus korupsi dan mengetahui alasannya. 

 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun 

praktis dengan uraian sebagai berikut.  

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu wacana. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah teori-teori yang sudah ada dalam 

perkembangan ilmu wacana khususnya tentang kajian analisis wacana kritis di 

media massa televisi swasta nasional Tv One dan Kompas Tv. 

b. Manfaat Praktis  
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Secara praktis penelitian ini bermanfaat (1) untuk perguruan tinggi, hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam proses pembelajaran 

tentang kajian wacana, terutama kajian analisis wacana kritis dengan model van 

Dijk, (2) untuk mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah 

satu sumber belajar tentang kajian wacana, terutama kajian analisis wacana 

kritis, (3) untuk peneliti lain, hasil penelitian ini digunakan sebagai sarana belajar 

untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan mengamati dan 

menganalisis wacana tentang analisis wacana kritis di media massa televisi 

swasta nasional Tv One dan Kompas Tv, dan (4) bagi masyarakat memberikan 

pemahaman dan kesadaran atas keberadaan media massa yang disebut sebagai 

pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meski 

berada di luar sistem politik formal, keberadaan pers memiliki posisi strategis 

dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol 

sosial. Tidak ada alasan bagi kekuatan politik mana pun untuk mengebiri peran-

peran masyarakat sipil yang dimainkan oleh insan pers.
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