
 

ABSTRAK 

 

 

Lisma Lestari Juwita  : Penulisan Berita Olahraga Di Rubrik Gelora (Analisis 

Wacana Model A.Van Djiek Pada di Harian Umum Pikiran Rakyat Edisi 

November 2017) 

 

Berbagai jenis olahraga serta pertandingan yang mengundang banyak 

antusias menjadi bahan berita di media massa. Media massa mempunyai peranan 

penting dalam membangun wacana tentang berkembangnya sebuah jenis olahraga 

dan bagaimana mengungkapkan rahasia euporia dibalik olahraga tersebut. Harian 

Umum Pikiran Rakyat merupakan salah satunya. Media cetak yang satu ini 

mempunyai rubrik tersendiri yang bertajuk Gelora. Salah satu konten yang tersaji 

di dalamnya diulas dalam bentuk berita olahraga. Penelitian ini lebih 

menekankan subtasnsi berita karena berita olahraga dapat menjadi salah satu 

konten yang mempunyai peranan besar dalam pengembangan serta membangun 

potensi olahragawan yang ada disuatu daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana yang ditampilkan dari 

tiga elemen kerja Teun Van Djiek yaitu strukturmakro, superstruktur, dan struktur 

mikro dalam feature perjalanan pada Desk Olahraga di Rubrik Gelora pada 

Harian Umum Pikiran Rakyat edisi November 2017. 

Acuan dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori 

konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan 

bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. 

Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang 

kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang 

melihat sesuatu 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analisis 

wacana model Teun A. Van Djik. Model ini dipilih karena Van Djik menilai 

bahwa individu memberikan pemaknaan terhadap sebuah teks. Oleh karena itu 

wacana yang dibangun tidak bisa dilepaskan dari kontruksi wartawan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Harian Umum Pikiran 

Rakyat mengandung tiga elemen yang digunakan dalam kerangka kerja Teun Van 

Djiek serta mempunyai peran yang penting dalam menanamkan kesadaran untuk 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan sebuah jenis olahraga 

ataupun terhdap informasi dibalik olahraga itu sendiri. Melalui Desk Olahrga 

rubrik Gelora pada Harian Umum Pikiran Rakyat edisi November 2017 wartawan 

menyajikan tulisan dengan menampilkan wacana kesaksian dalam konteks 

olahraga yang berisi edukasi, persuasi, sisi lain dan kritik dalam menyikapi 

persoalan perkembangan olahraga di negeri ini. Konstruksi dari wartawan 

memperkuat wacana yang dibangun. Tema yang diangkat mempunyai kaitan 

dengan konteks sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian sejenis 

diharapkan menggunakan model atau teori lainnya, supaya kajian mengenai studi 

tentang feature khususnya, menjadi lebih kaya dan beragam. 
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