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 Penelitian yang dilakukan ini merupakan studi penelitian komunikasi, 

sehingga mengacu pada landasan dan teori komunikasi yang mendukung. Berikut 

ini, penulis akan memaparkan konsep-konsep teori komunikasi. 

 

2.1 Budaya 

2.1.1 Pengertian Budaya 

Kebudayaan dalam arti yang luas adalah: 

 Pertama,perilaku yang telah tertanam. Merupakan totalitas dari sesuatu 

yang dipelajari manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial 

(disosialisasikan). Tidak sekadar sebuah catatan ringkas, tetapi dalam bentuk 

perilaku melalui pembelajaran sosial (social learning). 

 Kedua, kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang 

dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima 

tanpa sadar/ tanpa dipikirkan,yang semuanya diwariskan melalui proses 

komunikasi dan peniruan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. 

 Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (2010 : 27) mengungkapkan 

kebudayaan dapat berarti simpanan akumulatif dari pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, pilihan waktu, peranan, relasi 

ruang, konsep yang luas, dan objek material, atau kepemilikan yang dimiliki dan 

dipertahankan oleh sekelompok orang atau suatu generasi.  

 

 



2.1.2 Fungsi Budaya 

 Untuk mempermudah hidup dengan “mengajarkan” orang-orang 

bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya.  

 Menurut Sowell (2009 : 430), budaya ada untuk melayani kebutuhan vital 

dan praktis manusia untuk membentuk masyarakat juga untk memelihara spesies, 

menurunkan pengetahuan dan pengalaman berharga kegenerasi berikutnya. 

  

2.1.3 Elemen Budaya 

 Sementara budaya ( Larry samovar, 2010 : 29) terdiri atas elemen-elemen 

yang tidak terhitung jumlahnya (makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pertahanan, 

kontrol sosial, perlindungan psikologis, keharmonisan sosial, tujuan hidup, dan 

lain-lain). Terdapat lima hal elemen penting yang berhubungan langsung dengan 

budaya, adalah: 

 

A. Sejarah 

 Lebih dari 2000 tahun yang lalu, ahli pidato dari Roma, Cicero, 

berkomentar bahwa sejarah memberikan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal yang menarik dari sejarah budaya adalah bahwa banyak elemen paling 

penting dari budayadisebarkan dari generasi ke generasi dan melestarikan 

pandangan suatu budaya. Sejarah menyoroti asal suatu budaya, 

“memberitahukan” anggotanya apa yang dianggap penting, dan mengidentifikasi 

prestasi suatu budaya yang pantas untuk dibanggakan. 

 

B. Agama 

 Lebih khusus lagi menurut Parkes,Laungani,dan Young, semua budaya 

memiliki agama yang dominan dan terorganisasi dimana aktivitas dan 

kepercayaan mencolok (upacara, ritual, perayaan, hal-hal yang dianggap tabu) 

dapat berarti dan berkuasa. Ferraro menuliskan bahwa fungsi ini meliputi kontrol 

sosial, penyelesaian konflik, penguatan kelompok solidaritas, penjelasan dari 



sesuatu yang sukar dijelaskan, dan dukungan emosional. Fungsi-fungsi ini, baik 

secara sadar maupun tidak, berdampak pada semua hal mulai dari praktik bisnis, 

sampai kepada politik hingga tingkah laku individu.  

 

C. Nilai 

 Menurut Peoples dan Bailey, nilai merupakan “kritik atas pemeliharaan 

budaya secara keseluruhan karena hal itu mewakili kualitas yang dipercayai orang 

yang penting untuk kelanjutan hidup mereka”.  Hubungan antara nilai dan budaya 

begitu kuat. Seperti yang ditulis Macionis, nilai adalah “standar keinginan, 

kebaikan, dan keindahan yang diartikan dari budaya yang berfungsi sebagai 

petunjuk dalam kehidupan sosial”. 

 

D. Organisasi Sosial 

  Fitur lain dalam sebuah budaya adalah organisasi sosial. Organisasi-

organisasi ini mewakili unit sosial yang beraneka ragam yang terkandung dalam 

budaya, seperti keluarga, pemerintah, sekolah, suku, bangsa. Sistem sosial ini 

menetapkan jaringan komunikasi dan mengatur norma pribadi keluarga dan 

tingkah laku sosial. Organisasi ini berfungsidan norma yang mereka kembangkan 

adalah unik dalam setiap budaya.  

 

E. Bahasa 

 Begitu pentingnya bahasa bagi setiap budaya, membuat Haviland dan 

rekannya mengatakan “tanpa kapasitas kita terhadap bahasa yang kompleks, 

budaya manusia seperti yang kita ketahui tidak ada. Bahasa tidak hanya 

mengijinkan anggotanya untuk berbagi pikiran, perasaan dan informasi. Tetapi 

juga merupakan metode utama dalam penyebaran budaya. Baik bahasa Inggris, 

Swahili, Cina, maupun Perancis. Banyak kata, arti, tata bahasa, dan sintaks. 

Semuanya memberikan tanda identitas dari budaya khusus.  

 

 

 



2.2 Analisis Wacana  

2.2.1 Wacana dan Teks  

 Wacana dalam bahasa inggris disebut discourse. Secara bahasa, wacana 

berasal dari bahasa Sansekerta “wac/wak/vak” yang artinya “berkata, berucap”. 

Kata tersebut kemudian mengalami perubahan bentuk menjadi wacana. Hampir 

sejalan dengan pendapat Douglas, menurut Poerwadarminta kata wacana  berasal 

dari kata vacana “bacaan” dalam bahasa Sansekerta. Kata vacana itu kemudian 

masuk ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Baru wacana atau vacana 

atau “bicara”, kata ,ucapan”. Kata wacana dalam bahasa baru itu kemudian 

diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wacana “ucapan, percakapan 

(Douglas dalam Mulyana, 2005:3). Menurut kamus bahasa kontemporer, kata 

wacana itu mempunyai tiga arti. Pertama, percakapan; ucapan; tuturan. Kedua, 

keseluruhan cakapan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa 

terbesar yang realisasinya merupakan bentuk karangan yang utuh. 

 Ada pula yang memandang bahwa wacana sebagai satuan bahasa yang 

lengkap. Kridalaksana (dalam Yoce 2009:69) membahas bahwa wacana adalah 

satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal tertinggi dan merupakan 

satuan gramatikal yang tertinggi. Wacana dimengerti sebagai satuan lingual 

(lingualistic unit) yang berada diatas tataran kalimat (Baryadi, 2002:2). Istilah 

wacana sering disamakan dengan istilah discourse (diskursus). Kata discourse itu 

diturunkan dari kata discurrere. Bentuk discurrere itu merupakan gabungan dari 

dis dan currere, “lari, berjalan kencang” (Wabster dalam Baryadi, 2002:1). 

 Wacana dan teks adalah dua istilah yang hampir selalu digunakan 

bergantian dalam analisis wacana. Baik Kress, Brunner dan Graefen (dalam 

Santoso, 2003:49-50) menjelaskan bahwa istilah “teks” dan “wacana” cenderung 

digunakan tanpa pembedaan yang jelas. Diskusi-diskusi dalam displin sosiologis 

kerap menggunakan istilah wacana yang menekankan pada isi, fungsi, dan makna 

sosial dari penggunaan bahasa. Sementara itu, diskusi-diskusi linguistik 

cenderung memakai istilah teks yang menekankan pada wilayah materialistis, 



bentuk dan struktur bahasa. Teun van Dijk (Santoso, 2003:50) menyebut wacana 

sebagai teks dalam konteks, sementara Guy Cook (dalam Sobur, 2001:56) 

menganggap teks sebagai semua bentuk bahasa dan konteks adalah semua situasi 

dan hal di luar teks yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Dari berbagai 

pendapat di atas, dapat ditarik satu benang merah bahwa teks adalah bahasa yang 

digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah gramatikal dan 

linguistik. Dalam teks hanya terdapat makna denotatif sehingga pemaknaan 

bersifat tunggal. Sementara wacana adalah teks yang dirangkaikan dengan 

kepentingan-kepentingan non-linguistik semisal ideologi, politik, budaya, 

ekonomi dan sebagainya sehingga pemaknaan menjadi lebih kaya. Apa yang 

kemudian disebut sebagai unsur-unsur non-linguistik itulah yang dikenal sebagai 

konteks.   

 Teks adalah bahasa yang digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

kaidah-kaidah gramatikal dan linguistik. Dalam teks hanya terdapat makna 

denotatif sehingga pemaknaan bersifat tunggal. Sementara wacana adalah teks 

yang dirangkaikan dengan kepentingan-kepentingan non-linguistik semisal 

ideologi, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya sehingga pemaknaan menjadi 

lebih kaya. Apa yang kemudian disebut sebagai unsur-unsur non-linguistik itulah 

yang dikenal sebagai konteks. Mengingat bahwa setiap tindakan komunikasi 

senantiasa mengandung kepentingan, apalagi komunikasi melalui media massa 

seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi,  maka layaklah jika dikatakan 

bahwa setiap tindakan komunikasi adalah suatu wacana. 

2.3. Analisis Wacana Model Teun A. Van Djik 

 Model Analisis wacana van Djik ini lebih sering dipakai dan lebih sering 

disebut sebagai “kognisi sosial”. Menurut van Djik, kognisi sosial memiliki 

hubungan dengan proses produksi berita. (Van Dijk, 1998:97). Wacana berita 

tidak hanya dipahami dalam pengertian sejumlah struktur, tatapi juga merupakan 

bagian dari proses komunikasi yang kompleks. Menurutnya titik kunci dalam 

memahami produksi berita adalah dengan meneliti proses terbentuknya teks. 



Proses terbentuknya teks ini tidak hanya bermakna bagaimana suatu teks itu 

dibentuk sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan. Proses ini juga 

memasukkan informasi yang digunakan untuk menulis dari suatu bentuk wacana 

tertentu, seperti wawancara atau diskusi terbuka. 

2.3.1 Kognisi Sosial 

 
Kognisi sosial tersebut mempunyai dua arti. Di satu sisi ia menunjukkan 

bagaimana proses teks tersebut diproduksi oleh wartawan/media. Di sisi lain ia 

menggambarkan bagaimana nilai-nilai masyarakat yang patriarkal itu menyebar 

dan diserap oleh kognisi wartawan, dan akhirnya digunakannya untuk membuat 

teks berita. Bagi van Dijk, produksi berita sebagian besar terjadi pada proses 

mental dalam kognisi sosial seorang wartawan. Oleh karena itu, untuk mengetahui 

kenapa suatu berita cenderung seperti itu atau kenapa peristiwa tertentu dimaknai 

dan dipahami dalam penegrtian tertentu, dibutuhkan analisis kognisi sosial guna 

menemukan struktur mental wartawan ketika memahami peristiwa. 

 Pertanyaan utama yang diajukan Van Dijk adalah bagaimana wartawan 

mendengar, dan membaca peristiwa. Bagaimana peristiwa tersebut dimengerti, 

dimaknai dan ditampilkan dalam pikiran. Menurut Van Dijk analisis kognisi 

sosial memusatkan perhatian pada strukktur mental, karena melalui proses 

pemaknaan dan mental wartawan membantu memahami fenomena tersebut 

sebagai bagaian dari proses produksi berita. Hal yang sama terjadi pada diri 

khalayak yang membaca suatu teks berita. Konstruksi khalayak atas suatu 

peristiwa mempengaruhi pembacaan dan pemahaman meraka atas berita yang 

ditulis oleh wartawan. Analisis van Dijk menghubungkan analisis tekstual ke arah 

analisis yang komprehensif; bagaimana teks diproduksi, baik dalam hubungannya  

dengan individu, wartawan dan masyarakat. Model analisis van Dijk digambarkan 

sebagai berikut. 
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                                Gambar 2.3: Model analisis kognisi sosial van Dijk 

  

 Dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi 

wacana  yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi 

sosial dipelajari  proses produksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari 

wartawan. Sedangkan aspek konteks  mempelajari bangunan wacana  yang 

berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. 

2.3.2 Analisis Sosial 

 Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah struktur dari teks. Vand Djik 

memanfaatkan analisis linguistik tentang kosakata, kalimat, proposisi, dan 

paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Kognisi sosial merupakan 

dimensi untuk menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu / 

kelompok pembuat teks. Sedangkan analisis sosial melihat bagaimana teks itu 

dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang 

dalam masyarakat atas suatu wacana.   

2.3.3 Teks 

 Van Djik melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau tingkatan 

yang masing-masing bagian saling mendukung. Ia membaginya ke dalam 

tingkatan (Eriyanto, 2001 : 226).   

 Pertama, struktur makro. Ini merupakan makna global atau umum dari 

suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang dikedepankan dalam 

suatu berita. 



 Kedua, superstruktur. Ini merupakan struktur wacana yang berhubungan 

dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam 

berita secara utuh. Kerangka teks ini seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan 

kesimpulan.  

 Ketiga, struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari 

bagian kecil dari suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, 

dan gambar.  

 Menurut Van Djik meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua elemen 

tersebut merupakan suatu kesatuan, saling berhubungan dan mendukung satu 

sama lainnya. Menurut Littlejohn (1992 : 93-94) antara bagian teks dalam model 

Van Djik dilihat saling mendukung, mengandung arti yang koheren satu sama 

lain. Hal ini karena semua teks dipandang Van Djik mempunyai suatu aturan yang 

dapat dilihat sebagai suatu piramida. Makna global dari suatu teks didukung oleh 

kata, kalimat, dan proposisi yang dipakai. Pernyataan atau tema pada evel umum 

didukung oleh pilihan kata, kalimat, atau retorika tertentu. Prisip ini membantu 

peneliti untuk mengamati bagaimana suatu teks terbangun lewat elemen-elemen 

yang lebih kecil. Skema ini juga memberikan peta untuk mempelajari suatu teks. 

Tidak hanya mengerti isi dari suatu teks berita, tetapi juga elemen yang 

membentuk teks berita. Tidak hanya mengetahui apa yang diliput oleh media, 

tetapi juga bagaimana media mengungkapkan peristiwa ke dalam pilihan bahasa 

tertentu dan bagaimana itu diungkapkan lewat retorika tertentu.  

 Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami 

Van Djik sebagai bagian dari strategi wartawan. Pemakaian kata-kata tertentu, 

kalimat, gaya tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, 

tetapi dipandang sebagai politik berkomunikasi, yaitu suatu cara untuk 

mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, 

dan menyingkirkan lawan atau penentang (Eriyanto, 2001:227). 

 Struktur atau elemen wacana yang diketemukan oleh van Dijk dalam 

(Alex Sobur, 2001 : 74) dapat digambarkan sebagai berikut : 



Struktur wacana Hal yang diamati Elemen 

Struktur Makro Tematik (Tema/topik yang dikedepankan 

dalam suatu berita) 

Tema, Sub 

Tema 

Super Struktur Skematik (skema atau alur dari 

pendahuluan sampai akhir) 

Skema  

Struktur Mikro Semantik (makna yang ingin ditekankan 

pada teks berita) 

Latar, Detil, 

Maksud, Pra 

anggapan, 

Nominalisasi 

Struktur Mikro Sintaksis (bagaimana bentuk atau 

susunan kalimat yang dipilih) 

Bentuk 

kalimat, 

Koherensi, 

Kata Ganti 

Struktur Mikro Stilistik (bagaimana pilihan kata yang 

dipakai dalam teks berita) 

Leksikon 

Struktur Mikro Retoris (bagaimana dan dengan cara apa 

penekanan dilakukan) 

Grafis, 

Metafora, 

Ekspresi 

Gambar 2.3.3: Struktur atau elemen wacana yang diketemukan oleh van Dijk 

 

 

 

 

 

 



2.6 Kerangka Pikir Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Acara Grebeg Sudiro adalah acara yang mengusung tema pembauran yang 

ada di kampung Balong, disini peneliti ingin melihat bagaimana sebuah wacana 

yang terkonstruksi di dalam Acara yang mengusung tema pembauran tersebut. 

Untuk meneliti wacana yang terkonstruksi di dalam Acara tesebut peneliti 

menggunakan teks pemberitaan tentang acara Grebeg Sudiro yang di muat pada 

koran harian Solopos dan Joglosemar, yang notabene adalah koran lokal di kota 

Solo sebagai media untuk membongkar wacana yang terkandung dan 

terkonstruksi pada pemberitaan Koran harian tersebut. Peneliti menggunakan 

media koran sebagi media untuk membongkar wacana pembauran tersebut di 

karenakan peneliti ingin melihat wacana pembauran yang ada di dalam Acara 

tersebut dari aspek komunikasi. Di karenakan peneliti menganalisa teks berita 

maka peneliti mengunakan metode analisis teks dari Teun Van Dijk, peneliti 

mengagap metode Van Dijk paling lengkap dan paling cocok untuk menganalisis 

Acara Grebeg Sudiro 

Teks berita 

Joglosemar dan Solopos 

Analisis Wacana 

Teun Van Dijk 

Meliputi : 

 Teks 

 Kognisi Sosial 

 Konteks Sosial 

 

Wacana Pembauran 



teks sebuah berita, hal ini di karenakan dalam metode Van Dijk tidak hanya 

menganalisa dari segi teksnya saja tetapi juga dari segi Kognisi Sosial dan 

Konteks Sosial yang mempengaruhi suatau pemberitaan untuk mengkonstruksi 

suatau Wacana  tertentu.  

   

 

 

 

 

 

 




