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ABSTRACT 

The study is on the background of a growing media development that plays a key role in people's lives. The 

media form one source of news or information that can shape public opinion. Including madura's online media daily 

radar, a press release that was contained was particularly influential to the growing discourse in the community. The 

critical wacko analysis model theo van leeuwen serves to detect and study a group or actor ina marginal position of 

the narrative. Exclusion is an expense process that focuses on actors or passivations, nominations, and inclusions 

that correlate to statements that a group is made from proclamation or objects, abstractions, categorization, 

indenation, determin. The purpose of this research is to describe the excretion strategy and the inclusion strategy in 

the discourse of krimnai news on madura's online media radar. In this study it USES a qualitative descriptive 

method. The data used is the issue of may June 2021. In all the news, the priode that was used was in the may June 

2021 issue with a sample of 32 reported news items criminal strategy used in madura's online media criminal series. 

Keywords: exclusion, passivity, nomination, inclusion, objectivity 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan media masa yang memilik peran penting dalam kehidupan 

masyarakat. Media massa merupakan salah satu sumber kabar atau informasi yang dapat membentuk pandangan 

publik. Termasuk juga surat kabar harian media    online  Radar Madura, pemberitaan yang dimuat sangat 

berpengaruh pada wacana yang berkembang dalam masyarakat. Model Analisis wacana kritis Theo Van Leeuwen 

berfungsi untuk mendeteksi dan meneliti suatu kelompok atau aktor di marjinalkan posisinya dalam suatu wacana. 

Eksklusi adalah proses pengeluaran yang menitikberatkan pada aktor atau pasivasi, nominalisasi, dan inklusi 

merupakan hubungan dngan pernyataan yang bagaimana proses suatu kelompok dikelurkan dari pemberitaan 

atauobjektivasi, abstraksi, kategorisasi, indentermiasi, determiasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan strategi eksklusi dan strategi inklusi dalam wacana berita krimnai di media online Radar Madura. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptive  kualitatif. Data yang digunakan adalah terbitan bulan  Mei-

Juni tahun 2021. Dari seluruh berita yang ada, priode yang digunakan adalah terbitan bulan Mei-Juni  tahun 2021 

dengan sampel 32 wacana berita yang di ambil yang digunakan dalam wacana rubrik kriminal di media online Radar 

Madura. 

 Kata kunci:  Eksklusi, Pasivasi, Nominalisasi, Inklusi Objektivasi 
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PENDAHULUAN 

Media massa merupakan sarana menyalurkan 

sebuah informasi kepada masyarakat, oleh 

karena itu media massa memiliki peranan 

penting dalam penyebaran sebuah informasi. 

Saat ini ada beragam media yang memberikan 

sebuah informasi dengan berbagai 

karakteristiknya. Antara lain, media elektronik, 

televisi, radio, media cetak, contohnya koran, 

majalah. Media massa menggunakan bahasa 

sebagai alat untuk menyalurkan nilai-nilai sosial 

sosial di masyarakat. Media massa merupakan 

salah satu unsur terpenting yang tidak dapat 

dipisahkan dari fenomina dan realita sosial 

masyarakat. Media adalah alat untuk 

memberikan informasi terkini dan terbaru 

dikalangan masyarakat saat ini. Karena dengan 

media masyarakat bisa tahu tentang sesuatu yang 

tidak terjadi disekitar kita. (Pasallo 2013 VoI.1.) 

Informasi yang didapat membaca dari berita 

merupakan hasil tulisan dari wartawan berita. 

Oleh sebab itu,  dalam menulis berita wartawan 

harus menulis berita secara fakta, 

penyamapaiannya harus sesuai dengan apa 

adanya karena melalui tulisan yang di tulisnya 

pembaca bisa menafsirkan keadaanya yang 

terjadi. Berita sebagai salah satu wacana yang 

memiliki kareteristik tersendiri yang relatif 

memenuhi surat kabar. Isi wacana berita lebih 

menekankan pada fakta terjadinya suatu 

peristiwa di masyarakat yang secara jelas dan 

disajikan dengan mengikuti formula apa, siapa, 

kapan, dimana, dan bagaimana. Mengemukakan 

bahwa model analisis wacana kritis mengacu 

kepada bagaimana peristiwa dan pelaku sosial 

atau kelompok tertentu ditampilkan dalam 

sebuah wacana pemberitaan (Oktavia dan 

Silitong, 2016: Vol.1). 

Berita dapat membarikan unsur kesan yang 

memepengaruhi kepada masyarakat yang 

mendengar atau yang membacanya,seperti cerita 

politik, pristiwa dan lain-lain. Maka dalam hal 

ini selaku penulis berita harus menerapkan unsur 

5W+1 H di dalam informasi yang di buatnya dan 

tidak boleh memberikan sebuah informasi yang 

tidak seimbang atau memihak kepada pihak 

tertentu. Sehingga sebuah berita harus memiliki 

daya tarik  yang mampu menikmati hati serta 

bermanfaat bagi sang pembaca. 

Berita bukan hanya serta merta lahir begitu 

saja tanpa adanya pembagian jenis berita, seperti 

Straight News yang merupakan sebuah berita 

yang di tulis langsung secara lugas,dan apa 

adanya. Depth news merupakan sebuah berita 

yang di sajikan oleh penulis berita secara 

mendalam.Investigation merupakan sebuah 

berita yang harus melakukan penyelidikan 

tentang sebuah khasusu. Dan opini news 

merupakan sebuah cerita tentang pendapat 

seseorang. Kaitan berita ini tidak terlepas dari 

komponen bahasa. Maka dari hal ini, cakupan 

dari elemen-elemen bahasa terdapat beberapa 

hal di dalamnya seperti Morfologi, Sintaksis. 

Berbicara mengenai wacana iyalah tataran 

bahasa terbesar, tertinggi dan terlengkap yang 

mencakup oleh unsur-unsurlainnya. Seperti 

situasi pemakain dalam masyarakat. (Romli, 

2005:6). 

Bahasa merupakan alat komunikasi 

masyarakat. Ilmu bahasa dalam masyarakat 

sangat penting dalam kelompok sosial, dari 

kelompok sosial biasa yang kecil dari beberapa 

ratusorang-orang sampai bagi 

keseluruhannegara.Manusia sepanjang hidupnya 

tidak pernah terlepas dari komunikasi. 

Damayanti, (2015:14) dalam komunikasi 

manusia memerlukan sarana untuk meng 

ungkapkan ide, gagasan, dan pikiran. Sarana 

yang paling utama dalam berkomuniaksi adalah 

bahasa. Sebagai alat komunikasi, bahasa tidak 

Dirinci dalam bentuk bunyi, frasa, atau pun 

kalimat secara terpisah-pisah, melainkan   

bahasa dipakai dalam  wujud  kalimat  yang  

saling berkaitan.  Rentetan  kalimat yang saling 

berkaitan membentuk satu  kesatuan yang 

dinamakan wacana.      

Alwi, (1993:471) mengatakan wacana 

adalah satuan bahasa terlengkap. Yang tersusun 

kalimat-kalimat ujaran baik lisan maupun 

tulisan. Membentuk suatu pengertian yang serasi 

dan terpadu, baik dalam pengertian maupun 

dalam manifestasi fonetisnya (realisasi). Wacana 

juga merupakan suatu gramatikal tertinggi dan 

terbesar. Dapat disimpulkan bahwa wacana 

adalah  satuan bahasa yang tersusun dalam 

bantuk kalimat-kalimat yang saling berhubungan 

antar proposisi satu dengan yang lain. 



Sejalan dengan pendapat Sumadiria 

(2005:64) yang menjelaskan berita adalah 

laporan tercepat mengenai fakta atau ide   

terbaru yang benar, menarik  atau  penting  bagi  

sebagian besar kalayak, melalui media berkala 

seperti   surat   kabar, radio, atau televisi. Lebih 

lanjut ia menjelaskan berdasarkan materi  isinya  

berita  dapat  dikelompokkan menjadi,  berita  

ekonomi, berita keuangan,berita politik, 

beritasosial, berita pendidikan, berita krimal, dan 

lain sebagainya. Informasi yang didapat 

pembaca dari berita  merupakan  hasil  tulisan  

dari wartawan  berita.  Oleh  sebab  itu,  dalam 

menulis berita wartawan   harus   menulis berita 

secara fakta atau penyampai sesuatu apa  

adanya,  karena melalui tulisan  yang 

ditulisannya,   pembaca   bisa menafsirkan 

keadaan  yang  terjadi.  Namun  kenyataan yang  

penulis  temukan  di  lapangan  tidaksemua  

penulis  berita  mampu  menuliskan berita sesuai 

dengan  fakta,  kadang-kadang mereka  

memasukkan  kekuasaan  di  dalam tulisannya. 

Kekuasaan  disini maksudnya,jika   penulis   

berita   ingin memberitakan orang yang 

berpengaruh atau berkuasa, iatidak  akan berani 

menjelek-jelekkan pelaku, karena ia takut akan 

ditegur. Dengan tidak  memberitakan orangyang  

berkuasa  apa  adanya, maka  penulis berita telah 

memasukkan kekuasaan didalam  beritanya.  

Jika  telah  ada  kekuasaan didalamnya  itu  telah  

melanggar  kode  etikpers seorang wartawan.    

Sesuai dengan pendapat Sumadiria 

(2005:242) pers tidak boleh  menerbitkan  

informasi yang  kurang akurat, menyesatkan, 

dan diputar balikan.Melihat hal itu  penulis  

ingin melihat lebih jauh lagi, bagaimana 

wartawan menampilkan atau memasukkan 

aktornya didalam berita  yang  ditulisnya 

Model analisi untuk mendeteksi dan 

meneliti bagaimana suatu kelompok atau 

seorang di marjinalkan posisinya dlam suatu 

wacana. suatu kelompok lebih dominan lebih 

memegang kendali dalam menafsirkan suatu 

peristiwa dan pemakainya, sementara kelompok 

lain posisinya rendah cenderung untuk terus 

menerus sebagai objek pemaknaan dan 

digambarkan secara buru Salah satu agen 

terpeinting dalam mengidentifikasikan suatu 

kelompok adalah media massa. Lewat 

pemberitaan yang terus menerus yang 

disebarkan dimedia, secara tidak langsung 

membentuk pemhaman dan kesadaran di kepala 

khalayak mengenai suatu masalah. Wacana yang 

di buat oleh itu bisa melegitimasi suatu hal atau 

kelomok dan melegitimasi dan memarjinalkan 

kelompak lain. Contohnya, kita sering merasa 

adanya ketidakadilan dalam berita kriminal 

mengenai pemerkosaan terhadap wanita. 

Bagaimana pihakyang menjadi korban 

digambarkan secara buruk sehingga khalayak 

tidak bersimpati dan justru lebih bersimpati 

kepada laki-laki yang menjadi pelaku korban.  

Menurut (Theo 2000: 171). Model analisi 

yang bisa kita pakai untuk melihat bagaimana 

pristiwa dan aktor–aktor sosial tersebut di 

tampilkan dalam media dan bagaimana 

kelompok yang tidak punya akses menjadi ihak 

yang diingankan secara terus-menerus. Analisis 

theo van leeuwn umum menampilkan  

bagaimana aktor-aktor (bisa seseorang atau 

kelomok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada 

dua pusat perhatian:  pertama, proses 

pengeluaran (ekskusi), apakah dalam suatu teks 

berita ada kelompok atau aktor yang di 

keluarkan dalam pemberitaaan strategi wacana 

apa yang di pakai untuk itu. Proses pengeluaran 

ini secara tidak langsung mengubah pemahaman 

khalayak akan suatu itu dan meletigimasi posisi 

pemahaman tertentu. Dalam contoh berita 

kriminal mengenai pemerkosan. Apakah wanita 

dan laki-laki  ditampilkan secara utuh, ataukah 

ada pihak yang di keluarkan dari teks, misalnya 

laki-laki di keluarkan dari teks maka 

pemahaman yang mucul adalah bukan laki-laki 

yang salah, akan tetapi terjadinya pemerkosaan 

itu adalah masalah wanita itu sendiri, merekalah 

yang menjadi penyebab sehingga diperkosa. 

Kedua, proses pemasukan (Inklusi). Jika 

inklusi berhubungan dengan pernyataan 

bagaimana proses suatu kelompok di keluarkan 

dari suatu teks pemberitaan maka Inklusi 

berhubungan dengan pernyataan bagaimana 

masing-masing pihak  atau kelompok itu di 

tampilkan lewat pemberitaan. Baik proses 

eksklusi naupun inklusi menggunakan apa yang 

di sebut sebagai strategi wacana dengan 

memakai kata, kalimat, informasi atau memakai 

susunan bentuk kalimat tertentu cara bercerita 

tertentu dan masing-msing kelompok 



direpresentasikan dalam teks. Baik berita yang 

bersifat Online maupun berita cetak.  

KAJIAN TEORI 

Pengertian Berita Kriminal  

Kata kriminal dapat di ambil dari crime 

dalam bahasa inggris yang berita kejahatan atau 

kesalahan. Sedangkan menurut kamus besar 

bahasa Indonesi. Kriminal berarti bersangkutan 

dengan kejahatan yang dapat dihukum secara 

pidana. Melihat definisi kriminal tersebut maka 

yang disebut tindakan kriminal adalah hal-hal 

yang berkaitan dengan kejahatan dan terkait 

dengan hukuman. Kemudian yang disebut 

dengan berita kriminal adalah berita yang 

memuat segala hal dan peristiwa yang terkait 

dengan tindakan kejahatan.  

Menurut Surette ada beberapa hal yang 

mendorong orang untuk melakukan tindakan 

kriminal. Pendekatan pertama teori pilihan 

rasional. Menurut teori ini kriminalitas dilihat 

sebagai kebebasan berfikir individu dalam 

membuat keputusan. Jika individu melakukan 

tindakan yang menyimpang maka dapat 

dikatakan individu tersebut melakukan tindakan 

kriminal. Pendekatan yang kedua adalah 

pendekatan Biologi: menurut teori ini, penyebab 

kriminal adalah keturunan  genetika atau teroma 

biologis. Jadi menurut teori ini jika seorang ayah 

adalah penjahat, besar kemungkinan anaknya 

seperti ayahnya yaitu menjadi penjahat.  Yang 

ketiga adalah pendekatan Psikologi: berdasarkan 

pendekatan psikologi, kriminalitas disebabkan 

oleh pertumbuhan pribadi yang tidak 

sempurna/cacat. Jadi kriminalitas akibat dari 

kemunduran mental atau jiwa kriminal. 

Pendektan keempat yaitu pendekatan sosial: 

menurut pendekatan sosial, penyebab tindakan 

kriminal adalah  orang bersosialisasi dengan 

lingkungan sosial dan budaya yang juga 

melakukan tindakan kriminal. Yang membentuk 

kepribadian seseorang adalah lingkungan 

dimana dia tinggal. Pendektan yang kelima yaitu 

pendekatan yang polotik: akar dari permasalahan 

kriminal dalam pendekatan ini, adalah kondisi 

ekonomi yang tidak mapan, kemudian member 

dampak tekanan politik dalam kehidupan sosial. 

Tindakan kriminal yang sering terjadi adalah 

pencurian, perampokan akibat kritis ekonomi 

atau demonstrasi yang berlanjut pada kekerasan 

dan perusakan akibat keputusan politik. 

Teori Analisis Wacana KritisTheo Van 

Leeuwen 

Theo Van Leeuwen dalam Badara 

(2012:38) memperkenalkan model analisis 

wacana untuk mendektesi melalui proses 

pemarginalan seseorang atau kelompok dalam 

suatu wacana. Kenyataan bahwa kelompok yang 

dominan lebih mengkendali dalam menafsirkan 

suatu peristiwa dan permaknaan, sementara 

kelompok lain yang posisinya rendah cenderung 

untuk terus sebagai objek pemaknaan dan 

digambarkan secara buruk pada konteks 

tersebut. Ada hubungan antar wacana dan 

kekuasaan. Melalui pemberitaan yang terus 

menerus disebarkan oleh surat kabar secara tidak 

langsung membentuk pemahaman dan kesadaran 

khalayak mengenai suatu peristiwa. Melalui 

wacana yang dibuat untuk surat kabar tersebut 

bisa jadi melegitimasi sesuatu kelompok dan 

melegitimasi dan memarginalkan kelompok lain. 

Melalui model analisis yang dikemukan oleh 

Theo Van Leeuwen dapat diketahui proses 

tersebut. Ada dua perhatian analisis Theo Van 

Leeuwen yaitu proses pengeluaran (ekslusi) dan 

proses pemasukan (inklusi). Secara perinci 

kedua proses dijelaskan seperti berikut: 

Ekslusi  

Ekslusi adalah proses pengeluaran yang 

menitik beratkan kepada kelompok atau aktor 

yang dikeluarkan dalam surat kabar teks 

berita.serta strategi wacana di gunakaan untuk 

itu. Proses tersebut tidak secara langsungdapat 

mengubah pemahaman pembaca akan situasi 

posisi pemahaman tertentu. 

a.Pasivasi  

Pasivasi adalah salah satu dari ekslusi 

dalam bentuk pemakaian kalimat pasif.Melalui 

kalimat pasif aktor tidak dapat dihadirkan dalam 

teks.Sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam 

kalimat yang berstruktur aktif. Contoh:  

(1) Iskan warga Dusun Dengkah 

Desa Dharma Tanjunng, 

Kecamatan Caplong 

dijobloskan ketahana polres 

sampang. pasalnya pria 23 taun 

itu diduga menoda remaja putri 

asal kecamatan camplong. 



Berdasarkan data tersebut terdapat 

pemilihan bentuk pasif (diduga) yang 

mengaburkan siapa sosok tokoh yang menduga 

pria tersebut yang telah menodai seorang putri 

remaja dikecamatan Camplong. hal ini akan 

berpengaruh pada makna yang akan diserap 

oleh pembaca 

(2) Polisi kembali berhasil 

meringkus para pelaku 

penyalahgunaan narkoba. 

Empat orang pria 

diamankan setelah 

tertangkap basah 

bertransaksi narkoba di 

rumah seorang pengedar 

Senin (4/2) sekitar pukul 

20.00. 

 Berdasarkan pada data diatas tersebut 

Dalam kalimat pertama berita disajikan dalam 

bentuk kalimat aktif. Aktor (Polisi) disajikan 

dalam teks. Sebaliknya dalam kalimat kedua 

aktor dikeluarkan dari teks, sebab strategi 

pasivasi juga dipakai jurnalis lebih mengarahkan 

pandangan pembaca untuk memperhatikan 

korban penangkapan daripada aktor yang 

menangkap. Pada kalimat pertama berita 

ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif, pelaku 

(tersangka) ditampilkan dalam teks. Sedangkan 

pada kalimat kedua pelaku dihilangkan dalam 

pemberitaan, sebab yang lebih dipentingkan 

adalah objek, yaitu lambung korban dari bentuk 

kalimat pasif tersebut pandangan pembaca lebih 

memperhatikan objek daripada pelaku (subjek). 

Sehingga pelaku (tersangka) yang seharusnya 

lebih penting dari pemberitaan justru hilang dari 

pemberitaan media. 

b. Nominalisasi  

Nominalisasi Salah satu dari  Ekslusi 

yang merupakan strategi untuk menghilangkan 

aktor sosial tertentu adalah melalui nominalisasi. 

Strategi ini berkaitan dengan pengubahan kata 

kerja yang menjadikan kata benda. Nominalisasi 

dilakukan dengan memberikan kata imbuhann 

seperti pean. Mengapa nominalisasi dapat 

menghilangkan aktor dalam pemberitaan.Jadi, 

hal tesebut berhubungan dengan adanya 

transformasi yang terbentuk dari kalimat aktif. 

Kalimat aktif juga terbentuk dari kata yang 

menunjukan pada yang selalu terbentuk kata 

kerja (verba) yang menunjukan pada yang 

dilakukan proses oleh subjek. Contoh:  

(1) Sementara itu Wakil ketua 

DPRD Sumenep Indra 

Wahyudi juga mengancam 

kasusu yang menimpa Selfi 

Nur Indah Sari. Dikatakan 

pelaku pembunuhan itu 

yang menewaskan bocah 4 

tahun itu sangat biadap. 

 Berdasarkan data “Pembunuhan”  yang 

merupkan jenis kata benda. Kata pembunuhan 

tersebut sebenarnya berasal dari kata kerja 

“Membunuh” dalam hal ini tidak di tampilakn 

aktor yang melakukan pembunuhan. hal ini 

bertujuan untuk menarik fokus khalayak 

pembaca padahal yang terjadi, bukan pada siapa 

aktor yang melakukan hal tersebut. 

(2) Perempuan itu diduga 

menjadi korban 

pembunuhan apa lagi Warga 

Desa Tamabagung Ares 

Kecamatan Ambunen 

tersebut telah ditemukan 

tewas dalam kondisi tak 

wajar. 

Berdasarkan ktipan “Pembunuhan”  

yang merupkan jenis kata benda. Kata 

pembunuhan tersebut sebenarnya berasal dari 

kata kerja “Membunuh” Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya imbuhan pe-an. dalam hal ini 

tidak di tampilakn aktor yang melakukan 

pembunuhan. hal ini bertujuan untuk menarik 

fokus khalayak pembaca padahal yang terjadi, 

bukan pada siapa aktor yang melakukan hal 

tersebut. 

Inklusi  

            Inklusi merupakan  hubungan dengan 

pernyataan yang bagaimana proses suatu 

kelompok dikeluarkan dari pemberitaan. Maka 

inklusi berhubungan dengan bagaimana 

pertanyaan masing-masing pihak atau aktor yang 

di tampilkan lewat pemberitaan. Inklusi ini 

dengan memakai kata,kalimat informasi atau 



susunan bentuk kalimat dan penceritaan yang 

masing-masing kelompok dipresentasikan dalam 

teks. Erianto, (dalam Alfianika 2009:178) 

mengatakan menurut Theo Van Leeuwen 

menjelaskan bahwa ada beberapa macam 

strategi wacana yang dilakukan ketika seseorang 

atau kelompok ditampilkan dalam teks, yakni: 

objektivasi-absatraksi, kategorisasi, dan  

Indeterminasi-determinasi. 

a. Objektivasi 

Objektivasi ini adalah salah satu dari 

inklusi yang barkaitan dengan informasi 

mengenai suatu hal peristiwa yang menunjukan 

angka yang jelas. Sedangkan abstraksi seperti 

berulang-ulang atau banyaknya yang akan 

memiliki dampak terhadap makna yang akan 

diterima pembaca atau khalayak. Contoh: 

(1) Pencabulan bukan hanya 

dilakukan satu kali. tiga 

kali dirumah tersangaka 

dan dua kali ditempat sepi 

diluar rumah yang sudah 

disiapkan tersangka. 

 Berdasarkan kutipan di atas terdapat 

yang menunjukkan angka. dimana hal 

tersebutakan memberikan pemahaman yang 

konkrit kepada pembaca. sehingga akan di 

pahami dengan jelas aktor, objek dan kejadian 

yang ditulis dalam berita tersebut. 

(2) Nurhayatun menuturkan 

panjang luka koraban 

sekitar sepuluh senti meter 

dan lebarnya dua senti 

meter luka sebatan itu 

mulai dari dada tembus ke 

dalam. 

 Bersdasarkan kutipan diatas tersebut  

terdapat kata yang menunjukkan angka yaitu 

sepuluh senti meter yang di mana hal tersebut 

akan memebrikan pemahaman yang kongkrit 

kepada pembaca  sehingga akan dipahami dengan 

jelas aktor, objek dan kejadian yang ditulis dalam 

berita tersebut yakni luka yang di alami Jealani 

dalam kasusus pembacokan tersebut. 

(3) (Kades)  Tlontoroja 

Syaiful Bahri 

menerengkan jealani  

memang memiliki kurang 

bagus tiga bulan sebeum 

kasus pembacokan terjadi 

Jealani diketahui mencuri 

burung di desanya. 

 Berdasarkan data diatas tersebut terdapat 

kata yang menunjukkan angka tiga bulan. dimana 

hal tersebut akan memberikan pemahaman yang 

kongrit kepada pembaca objek dengan aktor serta 

kejadian yang ditulis dalam berita tersebut sudah 

secara jelas, yakni sebelum terjadinya kasusu 

pembaacokan tersebut bahwasanya tiga bulan 

sebelumnya Jealani sudah mencuri burung sang 

pelaku pembacokan.  

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan untuk 

meneliti eksklusi dan Inklusi terhadap wacana 

berita kriminal yang terdapat di media Online 

Radar Madura dalam kajian teori Theo Van 

Leeuwen adalah pendekatan deskriptif kualitatif. 

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata dan perilaku yang dapat 

diamati (Moleong, 2014:4). Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian deskriptif 

kualitatif bukan berupa angka-angka melainkan 

berupa kata-kata. Data tersebut dikumpulkan 

atau diperoleh dari kutipan wacana yang berupa 

kalimat dari berita- berita kriminal yang  

terdapat di media Online Radar Madura.. 

Pembahasan 

1. Pasivasi 

 Berdasarkan penelitian mengenai 

pasivasi yang telah dipaparkan bahwa kajian ini 

telah membuktikan adanya beberapa kutipan 

dalam wacana berita kriminal yang trdapat di 

media online Radar Madura Edisi bulan Mei-

Juni tahun 2021. yang mengandung pasivasi 

yang memicu penghilangan aktor (pelaku) dalam 

pemberitaan. Lewat pemakaian kalimat pasif 

aktor tidak dapat hadir dalam teks, sesuatau yang 

tidak mungkin terjadi dalam kalimat yang 

berstruktur aktif. Bentuk kalimat pasif yang 



menghilangkan pelaku dari kalimat membuat 

khalayak pembaca tidak kritis. Orang terpikir 

pada korban daripada pelaku, sehingga pelaku 

dapat bersmbunyi karena tidak dapat perhatian 

yang memadai. Bentuk pasivasi yang memicu 

penghilangan aktor banyak terdapat dalam 

wacana berita kriminal. Pasivasi terjadi lewat 

pemakaian kalimat pasif sehingga aktor (pelaku) 

menjadi hilang dari pemberitaan. Hal itu tampak 

seperti dalam kutipan data. “Iskan warga Dusun 

Dengkah Desa Dharma Tanjunng, Kecamatan 

Caplong dijobloskan ketahana polres sampang. 

pasalnya pria 23 taun itu diduga menodai remaja 

putri asal kecamatan camplong”. data tersebut 

terdapat pemilihan bentuk pasif yang 

mengaburkan siapa sosok tokoh yang menduga 

pria tersebut yang telah menodai seorang putri 

remaja dikecamatan Camplong. hal ini akan 

berpengaruh pada makna yang akan diserap oleh 

pembaca. Strategi tersebut tanpa disadarin oleh 

penulis telah menyembukan aktor (pelaku) 

pencabulan yang seharusnya diungkap agar 

diketahui dan dapat perhatian pembaca. 

Sebaliknya, yang menjadi subjek dan inti 

pemberitaan dalam teks tersebut adalah korban 

pencabulan yang seharusnya dilindungi dan 

tidak termarjinalkan. 

 Adanya penelitian yang berhubungan 

dalam pasivasi dalm wacana berita kriminal 

yang terdapat di media online Radar Madura 

Edisi bulan Mei-Juni tahun 2021. memberikan 

gambaran kepada pembaca bahwa strategi yang 

dipilih wartawan untuk menyampaikan suatu 

gagasan dapat memicu penghilangan aktor 

(pelaku) dari pemberitaan, sehingga perlu 

pertimbangan bagi wartawan dalam menulis 

wacana suatu berita kriminal. Tujuaanya ialah 

agar dalam mengungkapkan sebuah gagasan 

tidak menimbulkan pemarjinalan pada korban 

kejahatan. Berdasarkan penjelasan diatas  

terdapat pemarjilanan bentuk kalimat pasif 

sehingga dalam penggunaan bentuk nkalimat 

pasif, korban (objek) lebih ditonjolkan dan 

menjadikan korban termarjinalkan. 

2. Nominalisasi 

Berdasarkan hasil penelitian nominalisasi 

dalam wacana berita kriminal yang terdapat di 

media online  Radar Madura Edisi bulan Mei-

Juni tahun 2021. terdapat nominalisasi yang 

digunakan wartawan dan menimbulakn 

penghilangan pelaku (aktor) dalam pemberitaan. 

Pengguanaan nominalisasi dalam wacana berita 

tidak terlepas untuk menyembunyikan pelaku 

(aktor) yang ingin disampaikan oleh wartawan. 

Eriyanto (2001: 176) menyatakan nominalisasi 

tidak membutuhkan subjek, karena nominalisasi 

adalah proses mengubah kata kerja yang 

bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata 

benda yang bermakna peristiwa. Penggunaan 

nominalisasi dapat mempengaruhi persepsi 

pembaca sehingga membawa pembaca kedalam 

sudut pandang atau perspektif tertentu. Hal itu 

terlihat pada kutipan data pencabulan putri 

remaja putri asal Kecamatan Camplong tersebut. 

Nominalisasi tersebut tidak membutuhkan 

subjek, sebab kata pencabulan adalah kata benda 

yang bermakna peristiwa. Akibat bentuk 

nominalisasi ini pelaku pemerkosaan menjadi 

tersembunyi dari pemberitaan. Karena yang 

ditekankan dalam suatu peristiwa tersebut adalah 

memberitahukan kepada khlayak pembaca 

bahwa terlah terjadi pencabulan terhadap AB. 

Secara tidak langsung wartawan telah 

memarjinalkan posisi korban yang menjadi inti 

pembicaraan dan menyembunyikan pelaku 

pencabulan yang seharusnya diberitakan agar 

diketahui oleh pembaca. 

Adanya penelitian yang berhubungan 

dengan nominalisasi dalam wacana berita 

kriminal yang terdapat di media online Radar 

Madura Edisi bulan Mei-Juni tahun 

2021.memberitakan gambaran kepada pembaca 

bahwa strategi yang dipilih wartawan untuk 

menyampaikan suatu gagasan dapat memicu 

penghilangan pelaku (aktor) dari pemberitaan 

titik. Perlu adamya pertimbangan bagi wartawan 

dalam menulis wacana berita. Tujuannya supaya 

dalam mengungkapkan sebuah gagasan tidak 

menimbulkan pemarjinalan pada korban 

kejahatan. 

1. Objektivasi 

 Berdasarkan hasil penelitian objektivasi 

dalam wacana berita kriminal yang terdapat di 

media online  Radar Madura Edisi bulan Mei-

Juni tahun 2021. terdapat objektivasi yang 

digunakan wartawan dan menimbulakn  



informasi mengenai suatu hal peristiwa yang 

menunjukan agka yang jelas seperti dalam 

kutipan.”Pencabulan bukan hanya dilakukan 

satu kali. tiga kali dirumah tersangaka dan dua 

kali ditempat sepi diluar rumah yang sudah 

disiapkan tersangka”. dalam kutipan tersebut 

terdapat yang menunjukkan angka. dimana hal 

tersebutakan akan memberikan suatu 

pemahaman yang konkrit kepada pembaca. 

Adanya penelitian yang berhubungan dengan 

objektivasi dalam wacana berita kriminal yang 

terdapat di media online Radar Madura Edisi 

bulan Mei-Juni tahun 2021.memberikan 

gambaran kepada pembaca bahwa strategi yang 

dipilih wartawan untuk menyampaikan suatu 

gagasan mengenia informasi suatu hal peristiwa 

yang menunjukkan angka yang jelas dari 

pemberitaan. sehingga akan di pahami dengan 

jelas aktor(pelaku), objek(korban) dan kejadian 

yang ditulis dalam peristiwa tersebut. 

 Berdasarakan Inklusi teori 0bjektivasi, 

yang didapatkan simpulan bahwasanya 

Objektivasi tersebut yang berkitan dengan 

informasi mengenai suatu hal peristiwa yang 

menunjukkaan angka. dimana hal tersebut akan 

memeberi pemhaman yang kongkrit kepda 

khalayak pembaca. sehingga khalayak bisa 

memahami  dengn jelas pelaku dan peristiwa 

kejadian yang ditulis dalam berita tersebut.  

 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis data  dan 

simpulan yang telah penulis kemukakan di atas 

pada bagian ini penulis mengemukakan bebrapa 

saran sebagai berikut. 

1. Bagi mahasiswa: Hasil dalam penelitian ini 

diharapkan dapat membantu sebagai bahan 

masukan untuk menambah wawasan 

khususnya dalam bidang eksklusi dengan 

strategi pasivasi, nominalisasi, dan Inklusi 

dengn strategi Objektivasi, abstraksi, 

kategorisasi, indenterminasi, dan 

determinasi. 

2. Bagi pembaca: Hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk mengembangkan wawasan 

mengenai ilmu ekslusi dan Inklusi dalam 

wacana, sehingga pembaca dapat menarik 

simpulan dari suatu berita kriminal yang 

terkandung dalam suatu wacana dengan 

tepat dan pengaplikasiannya ke dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Bagi peneliti selanjutnya: Penelitian ini 

dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan 

masukan yang berhubungan dengan teori 

Eksklusi wacana, dengan strategi pasivasi, 

nominalisasi, dan teori Inklusi wacana, 

dengan strategi Objektivasi, abstraksi, 

kategorisai, indenterminasi, dan dterminasi. 

sehigga dapat menemukan hal-hal yang 

berbeda tentang analisis wacana. 
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