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ABSTRAK 

Salah satu radio yang konsisten dengan genre dangdut dan menjadi perhatian penulis adalah Radio 
Dangdut Indonesia. Radio dangdut terbesar di Indonesia yang mempunyai tagline “Asik Musiknya Asik 
Goyangnya” ini, mampu meraih posisi pertama versi Nielsen Media Research tahun 2010 sebagai radio 
yang paling digemari dan paling banyak pendengarnya. 

Program VOA GONDANGDIA berisi tentang wawancara, penggambaran, pengalaman, dan kisah 
hidup narasumber yang notabene adalah para imigran Indonesia yang tinggal dan menjadi penduduk di 
Amerika Serikat dengan berbagai maksud dan tujuan. Dalam beberapa episodenya, juga diceritakan tentang 
beberapa event yang berkaitan dengan Indonesia ataupun dangdut yang digelar di Amerika Serikat. Oleh 
karena kemasan program ini bergaya dangdut, pada akhir program, narasumber diberi kesempatan untuk 
berkirim salam dan request lagu dangdut favoritnya untuk menghilangkan rasa rindu pada kampung 
halamannya dan musik khas tanah air. 

Model analisis wacana Van Dijk, sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Model analisis wacana 
ini mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Van 
Dijk menjelaskan penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena 
teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. 

Dalam hal ini, harus dilihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga memperoleh suatu 
pengetahuan kenapa teks bisa ditulis dan dibentuk sehingga menjadi suatu teks yang diinginkan. Analisis 
wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan 
konteks sosial. 

 
Kata Kunci : Radio, Dangdut, Analisis Wacana, Voice of America 

 

ABSTRACT 

One radio that is consistent with the dangdut genre and has become the author's concern is Radio 
Dangdut Indonesia. The biggest dangdut radio in Indonesia, which has the tagline “Asik the music is as 
cool as it goes”, was able to reach the first position according to Nielsen Media Research's 2010 version 
as the most popular radio and the most listeners. 

The VOA GONDANGDIA program contains interviews, descriptions, experiences, and life stories 
of informants who incidentally are Indonesian immigrants who live and become residents in the United 
States for various purposes and purposes. In several episodes, it is also told about several events related 
to Indonesia or dangdut that were held in the United States. Because the packaging of this program is in a 
dangdut style, at the end of the program, the speakers are given the opportunity to send greetings and 
request their favorite dangdut song to relieve the feeling of homesickness for their hometown and 
Indonesian music. 

Van Dijk's model of discourse analysis, often referred to as "social cognition". This discourse 
analysis model elaborates the elements of discourse so that they can be utilized and used practically. Van 
Dijk explained that research on discourse is not enough just to be based on text analysis alone, because 
text is only the result of a production practice that must also be observed. 

In this case, it must be seen how a text is produced, so as to gain a knowledge of why the text can 
be written and shaped so that it becomes the desired text. Discourse analysis by Van Dijk is described as 
having three dimensions or structures, namely text, social cognition, and social context. 
 
Keywords : Radio, Dangdut, Discourse Analysis, Voice of America 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Radio merupakan salah satu bentuk media massa yang cukup mudah diakses oleh 

siapa saja. Dewasa ini, fungsi radio tidak lagi hanya sekedar media hiburan dan informasi 

semata. Banyak yang memanfaatkan radio sebagai media yang dirasa efektif untuk 

sosialisasi, pembentukan image, atau memberi penggambaran serta pengetahuan tentang 

sesuatu hal kepada khalayak agar khalayak mengetahui bagaimana situasi dan juga kondisi 

yang ada tempat lain. 

Siaran radio selain mudah dijangkau, juga mudah diserap dan dicerna oleh 

khalayak pendengar karena pendengar dapat dengan mudah merasakan interaksi dengan 

penyiar maupun program siarannya walaupun tidak adanya komunikasi langsung secara 

dua arah. Oleh karenanya, cara penyiar berinteraksi dengan pendengarnya mampu 

membuat pendengar serasa diajak berkomunikasi secara lebih personal. Dengan adanya 

model interaksi ini, membuat siaran radio dapat mempengaruhi tidak hanya pada ranah 

kognitif, namun juga siaran radio mampu memberi efek afektif bahkan konatif kepada 

pendengarnya. 

Hal yang hampir serupa dimiliki oleh musik asli Indonesia yakni musik dangdut. 

Musik yang sedikit banyak dipengaruhi oleh musik dari tanah Hindustan ini, disepakati 

oleh banyak kalangan sebagai musik yang mampu membawa aspirasi masyarakat 

khususnya masyarakat kelas bawah dengan segala kesederhanaan dan kelugasannya yang 

dicirikan melalui bangunan lagunya yang mudah dicerna. 

Lirik, syair, dan melodi musik dangdut mampu membawa penikmat musik ini 

menjadi bagian dalam lagu tersebut. Hal ini dikarenakan bahasa keseharian, alunan serta 
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alur musik yang dibawa oleh musik dangdut bisa dengan mudah dicerna dan dirasa oleh 

pendengarnya. Walaupun musik dangdut sering kali diasosiasikan dengan masyarakat 

kelas menengah ke bawah, bukan berarti musik dangdut hanya digemari oleh kalangan 

dari kelas tersebut. Radio-radio dangdut yang kini mulai banyak bemunculan, berani 

menancapkan posisi tersendiri, bahkan mampu meraih posisi teratas mengalahkan radio-

radio yang mempunyai segmentasi untuk kalangan kelas atas. 

Salah satu radio yang konsisten dengan genre dangdut dan menjadi perhatian 

penulis adalah Radio Dangdut Indonesia. Radio dangdut terbesar di Indonesia yang 

mempunyai tagline “Asik Musiknya Asik Goyangnya” ini, mampu meraih posisi pertama 

versi Nielsen Media Research tahun 2010 sebagai radio yang paling digemari dan paling 

banyak pendengarnya. 

Tabel 1.1 

Posisi Radio Dangdut Indonesia Versi Nielsen Media Research 

 

Sumber : Nielsen Media Research (NMR), Wave 2 2010 
Program siaran yang dimiliki oleh Radio Dangdut Indonesia cukup beragam. 

Mereka tidak menetapkan prime time pada setiap programnya, karena pendengar dan 

segmen radionya yang unik, maka Radio Dangdut Indonesia yakin bahwa semua acaranya 

adalah prime time. Namun, ada salah satu program yang menurut penulis cukup unik, 

yakni VOA GONDANGDIA yang notabene adalah akronim dari “Goyang Dangdut di 
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Mancanegara”. Program siaran features bergaya dangdut ini adalah program hasil kerja 

sama Radio Dangdut Indonesia dengan VOA (Voice of America) yang merupakan badan 

penyiaran multimedia dari Amerika Serikat. 

Program VOA GONDANGDIA adalah program siaran disiarkan oleh Radio 

Dangdut Indonesia, yang disisipkan pada program reguler ‘Goyang Pagi’ pukul 08:00 

Waktu Indonesia Barat dan ‘Goyang Malam’ pukul 22:00 Waktu Indonesia Barat setiap 

hari Senin hingga Jumat. Program ini memiliki durasi sekitar lima hingga enam menit. 

Materi siaran dan programnya disusun dan direkam dari kantor VOA (Voice of America) 

di Washington DC, Amerika Serikat. 

Program VOA GONDANGDIA berisi tentang wawancara, penggambaran, 

pengalaman, dan kisah hidup narasumber yang notabene adalah para imigran Indonesia 

yang tinggal dan menjadi penduduk di Amerika Serikat dengan berbagai maksud dan 

tujuan. Dalam beberapa episodenya, juga diceritakan tentang beberapa event yang 

berkaitan dengan Indonesia ataupun dangdut yang digelar di Amerika Serikat. 

Oleh karena kemasan program ini bergaya dangdut, pada akhir program, 

narasumber diberi kesempatan untuk berkirim salam dan request lagu dangdut favoritnya 

untuk menghilangkan rasa rindu pada kampung halamannya dan musik khas tanah air. 

Lebih dari sekedar program siaran, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh 

tentang hubungan kerjasama VOA (Voice of America) dengan Radio Dangdut Indonesia 

yang melatarbelakangi tercetusnya program VOA GONDANGDIA serta tujuan apa yang 

ingin dicapai dalam pembuatan program ini. Dan dalam penelitian kali ini, peneliti akan 

mengkhususkan pada VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’ 

Pada awalnya, penulis melihat kerja sama antara kedua media ini sebagai sesuatu 

hal yang sangat menarik, karena selain berasal dari dua negara yang berbeda, segmentasi 

kedua media ini pun juga tidak sama. Radio Dangdut Indonesia mempunyai segmen 
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pecinta musik dangdut yang cenderung berada dalam kelas menengah ke bawah. 

Sedangkan VOA (Voice of America) yang merupakan badan jasa penyiaran multimedia 

yang mempunyai segmentasi sebaliknya. 

Menurut peneliti, kerja sama ini unik karena VOA (Voice of America) yang 

mempunyai segmentasi cenderung untuk kalangan menengah ke atas mampu merangkul 

Radio Dangdut Indonesia untuk memproduksi sebuah program yang siaran untuk 

segmentasi pendengar Radio Dangdut Indonesia dengan packaging yang sederhana namun 

tetap ekslusif. 

Namun pada akhirnya, peneliti mensinyalir adanya praktik hegemoni dalam 

kerjasama antara VOA (Voice of America) yang memilih Radio Dangdut Indonesia sebagai 

media partner-nya. Menilik dari latar belakang VOA (Voice of America) sebagai badan 

penyiaran multimedia yang dibiayai penuh oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, peneliti 

melihat adanya indikasi dari Amerika Serikat dengan menggunaan VOA (Voice of 

America) sebagai perpanjangan tanggannya yang mengincar segmen menengah ke bawah 

melalui media yang memiliki audiens dari segmen tersebut dalam jumlah yang cukup 

besar, yakni pendengar Radio Dangdut Indonesia melalui program VOA GONDANGDIA. 

Hal ini dilakukan untuk menanamkan secara halus ideologi-ideologi maupun budaya atau 

kultur Amerika Serikat. 

Kemudian peneliti menggunakan konsep atau teori hegemoni milik Antonio 

Gramsci yang menyebutkan bahwa hegemoni merupakan penanaman ideologi tanpa 

paksaan dari kelas sosial atau suatu bangsa yang besar kepada yang lebih kecil atau lemah. 

Hegemoni diterima dengan persetujuan karena cara penyebarannya yang sangat halus 

hingga hampir tidak disadari oleh kelas sosial yang dihegemoni. 

 Jika ditelaah isi dari program siaran VOA GONDANGDIA episode 

‘Thanksgiving’, peneliti mensinyalir adanya semacam usaha dari Amerika Serikat untuk 
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menghegemoni dan memberi image tertentu tentang Amerika Serikat lewat program ini. 

Karena, secara konsep dan konten, peneliti merasa bahwa yang ditonjolkan adalah 

kebudayaan Amerika Serikat yang sama sekali berbeda dengan kebudayaan Indonesia 

berusaha dipekenalkan dengan cara yang berlebih. 

 Hal-hal di atas inilah yang melatar belakangi penulis untuk memembuktikan hal 

tersebut, penulis mengadakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan teori 

hegemoni kultural (cultural hegemony) serta critical discourse analysis dari van Dijk 

untuk menganalisa dan membuktikan adakah praktik hegemoni kultural yang dilakukan 

oleh VOA (Voice of America) kepada pendengar Radio Dangdut Indonesia dalam program 

VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah yang 

didapat adalah: “Bagaimana praktik hegemoni kultural VOA (Voice of America) dalam 

program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving berdasarkan Analisis Wacana Van 

Dijk ?” 

 

C. Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana dimensi teks dalam program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving? 

2. Bagaimana dimensi kognisi sosial dalam program VOA GONDANGDIA episode 

Thanksgiving? 

3. Bagaimana dimensi konteks sosial dalam program VOA GONDANGDIA episode 

Thanksgiving ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan hegemoni VOA (Voice of America) melalui teks dalam program 

VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving. 

2. Untuk menjelaskan hegemoni melalui proses produksi VOA Gondangdia episode 

Thanksgiving. 

3. Untuk menjelaskan hegemoni kultural VOA (Voice of America) dalam program VOA 

GONDANGDIA episode Thanksgiving melalui elemen konteks sosial 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi Massa 

Komunikasi Massa merupakan salah satu konteks dalam ilmu komunikasi yang 

menyasar pada khalayak secara luas, massal, atau banyak. Menurut West dan Turner 

(2009:41), komunikasi massa didefinisikan sebagai komunikasi kepada khalayak dalam 

jumlah besar melalui banyak saluran komunikasi. Saluran komunikasi yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan kepada khalayak adalah media massa baik cetak maupun 

media elektronik. 

Pesan-pesan media secara khusus dapat disampaikan lewat teknologi, seperti 

pengaruh tampilan dan gambar pesan yang dapat dimodifikasi lewat kecanggihan 

teknologi. Karena seiring berjalannya waktu, bentuk media massa tidak lagi hanya melulu 

media yang konvensional seperti koran, televeisi, majalah, buku, ataupun film. Kini, media 

komunikasi massa juga mencakup media yang berbasis komputer dan internet seperti 

website, blog, maupun e-mail. 

Adapun fungsi komunikasi massa yang diungkapkan oleh Hidayat (2009: 66), 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi informasi, merupakan fungsi paling penting yang terdapat dalam komunikasi 

massa. Komponennya adalah berita-berita atau informasi-informasi yang disajikan 

oleh media. Dengan menggunakan metode 5W + 1H (What, Where, Who, When, Why 

+ How), wartawan di lapangan dapat mencari fakta-fakta berkaitan tentang suatu 

kasus, kemudian dituangkannya dalam tulisan juga merupakan informasi. 
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b. Fungsi hiburan, untuk media elektronik menduduki posisi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Karena masyarakat Indonesia masih 

menjadikan radio sebagai media untuk hiburan. 

c. Fungsi persuasi, banyak bentuk tulisan dan gambar yang kalau diperhatikan sekilas 

hanya berupa informasi, tetapi jika diperhatikan secara teliti ternyata terdapat fungsi 

persuasi. Misalnya, tulisan pada tajuk rencana, artikel, dan surat pembaca merupakan 

contoh tulisan persuasif. 

d. Fungsi transmisi budaya, tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk 

komunikasi yang mempunyai dampak pada penerimaan individu. Melalui individu, 

komunikasi menjadi bagian dari pengalaman kolektif kelompok, publik, audiens 

berbagai jenis, dan individu bagian dari suatu massa. 

e. Fungsi mendorong kohesi sosial, dimana media massa merangsang masyarakat untuk 

hidup baik dan rukun bagi kehidupan mereka. Termasuk media massa yang mampu 

meliput beritanya dengan teknik cover both sides (meliput dua sisi yang berbeda secara 

seimbang) atau bahkan all sides (meliput dari banyak segi suatu kejadian). Dengan 

kata lain, media massa hanya menciptakan disintegrasi sosial. 

f. Fungsi pengawasan bisa dibagi menjadi dua, yakni warning or beware surveillance 

atau pengawasan peringatan dan instrumental surveillance atau pengawasan 

instrumental. 

g. Fungsi korelasi adalah fungsi yang menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat 

agar sesuai dengan lingkungannya. Peran media massa sebagai penghubung antara 

berbagai komponen masyarakat. 

h. Fungsi pewarisan sosial, dalam hal ini media massa berfungsi sebagai seorang 

pendidik, baik yang menyangkut pendidikan formal maupun informal yang 
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meneruskan atau mewariskan suatu ilmu pengetahuan, nilai, norma, pranata, dan etika 

dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. 

i. Fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif, dimana komunikasi massa berperan 

memberikan informasi, tetapi informasi yang diungkapkan ternyata mempunyai motif-

motif tertentu untuk melawan kemapanan. Komunikasi massa juga bisa berperan untuk 

memperkuat kekuasaan, tetapi bisa juga sebaliknya. 

j. Fungsi menggugat hubungan trikotomi, yaitu hubungan yang bertolak belakang antara 

tiga pihak. Dalam kajian komunikasi, hubungan trikotomi melibatkan pemerintah, pers 

dan masyarakat. Ketiga pihak ini dianggap tidak pernah mencapai sepakat, karena 

perbedaan kepentingan masing-masing pihak. 

k. Fungsi pendidikan, yaitu komunikasi massa mampu berperan dalam memperoleh 

pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk memfungsikan seseorang secara 

efektif dalam masyarakatnya, mempelajari nilai tingkah laku yang cocok agar diterima 

dalam masyarakatnya. 

    Dalam program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving, fungsi-fungsi 

komunikasi massa tersebut diterapakan oleh VOA (Voice of America) dan Radio Dangdut 

Indonesia untuk memperkenalkan dan memberi pengetahuan baru kepada pendengar 

Radio Dangdut Indonesia tentang bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia yang 

tinggal dan bekerja di Amerika Serikat dengan berbagai macam lika-likunya yang dalam 

penelitian ini dikhususkan pada perayaan hari Thanksgiving yang dikemas secara ringan 

dan bernuansa dangdut sehingga mudah dicerna oleh pendengar Radio Dangdut Indonesia. 

 

B. Media Massa  

Untuk menjalankan fungsi komunikasi massa, dibutuhkan alat yakni media massa. 

Bentuk media massa terdiri dari media cetak (printed media) dan media elektronik 
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(electronic media). Media cetak terdiri dari surat kabar, tabloid, majalah dan segala bentuk 

informasi yang berbentuk cetak. Sedangkan, media elektronik awalnya terdiri dari televisi 

dan radio. Namun seiring perkembangan teknologi, media massa elektronik jug a turut 

berkembang, seperti adanya media online (cyber media), cable television dan film. 

Sebagai sarana yang dipergunakan untuk menjalankan fungsi komunikasi massa, 

media massa tentu memiliki perannya sendiri seperti yang diungkapkan McQuail 

(1993:133) media massa mempunyai beberapa peran, yakni: 

a. Industri pencipta lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain 

utamanaya dalam periklanan atau promosi. 

b. Sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi masyarakat. 

c. Forum untuk menampilkan peristiwa masyarakat. 

d. Wahana pengembangan kebudayaan, tata cara, mode, gaya hidup, dan norma. 

e. Sumber dominan pencipta citra individu, kelompok, dan masyarakat. 

Dari beberapa peran tersebut, dapat disimpulkan bila media massa merupakan media yang 

digunakan dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak yang berjumlah 

besar dan luas. 

Menurut Cangara (2003:134), karakteristik dari media massa adalah : 

a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, 

yakni mulai dari proses pengumpulan, pengelolaan, sampai pada penyajian informasi. 

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan 

terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Jika terjadi reaksi dan umpan balik, 

biasanya memerlukan waktu dan tertunda. 

c. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak karena media 

massa memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan dimana informasi yang 

disampaikan diterima oleh banyak orag pada saat yang sama 
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d. Memakai peralatan teknis atau mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan 

semacamnya. 

e. Bersifat terbuka, artinya dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal 

usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. 

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bila media 

massa bersifat melembaga dalam arti pihak yang menegelola media bukan bersifat 

individu, melainkan bersifat institusi. 

 

C. Radio 

Jika ditilik dari kehidupan sehari-hari, kita manusia tidak dapat lepas dari 

penggunaan media massa, radio adalah salah satunya. Sebagai salah satu bentuk dari media 

massa, penggunaan radio dapat dikatakan radio adalah salah satu media massa yang paling 

mudah dan paling banyak penggunaannya.  

Merujuk pada pengertiannya dalam The Encyclopedia of Americana International 

(1983: 121a) dalam Triartanto (2010:30), radio didefinisikan sebagai alat komunikasi yang 

menggunakan gelombang elektromagnetik yang disebarkan melalui ruang pada kecepatan 

cahaya. Gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam komunikasi radio persis 

dengan cahaya dan gelombang panas, tapi frekuensinya lebih rendah. Lebih lanjut dalam 

Triartanto, Teguh Meinanda dan Ganjar Nugraha Jiwa Praja (1980:80) menyatakan, radio 

adalah keseluruhan sistem gelombang suara yang dipancarkan dari stasiun dan kemudian 

dapat diterima oleh berbagai pesawat penerima baik di rumah, di kapal, di mobil, dan 

sebagainya. 

Pendengar siaran radio memiliki kedekatan emosional dengan siaran radio yang 

didengarkannya, baik dengan konten siaran maupun penyiar radio tersebut. Kedekatan 

secara emosional radio dengan pendengarnya bukan sekedar terhibur dengan musik yang 
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bagus atau informasi yang mencerdaskan. Namun, kedekatan antara penyiar dan pendengar 

yang dapat berbagi kisah dan pengalaman yang bersifat pribadi sehingga pendengar merasa 

memiliki dan dekat secara personal kepada penyiar. Dan pada akhirnya, hal ini dapat 

memunculkan rasa memiliki hingga fanatisme kepada radio favoritnya. 

Beberapa hal tersebut tercakup dalam karakteristik radio siaran yang dikemukakan 

oleh Mark W. Hall (dalam Ardianto, et.al 2007:131) yang membedakan siaran radio dengan 

media massa lainnya, yakni: 

a. Auditori 

Sifat auditori merupakan konsekuensi dari radio siaran untuk didengar oleh telinga yang 

kemampuannya terbatas. Siaran radio bersifat selintas dan tidak dapat diulang, sehingga 

siaran radio harus singkat, padat, dan jelas sehingga dapat didengarkan sepintas lalu. 

b. Radio is the Now 

Ditinjau dari aktualitas berita, radio siaran merupakan salah satu yang paling aktual. 

Selain hitungan waktunya dalam detik, proses penyampaian pesannya juga lebih 

sederhana. Dalam menyampaikan suatu kejadian yang aktual, radio dapat melakukan 

siaran atau reportase dengan teknis yang lebih sederhana dibandingkan dengan televisi 

namun mampu memberi nilai informatif yang sama. 

c. Imajinatif 

Siaran radio yang hanya dikonsumsi oleh telinga menciptakan theatre of mind pada 

pendengarnya. Mereka mempunyai imajinasi tersendiri terhadap  suasana ruang siaran 

ataupun penyiar yang hanya mereka dapat mereka dengarkan suaranya tanpa tahu 

wujud aslinya. Hal ini menimbulkan deskripsi berbeda pada pikiran pendengar. 

d. Akrab 

Media radio siaran bersifat intim, karena, walaupun siaran radio didengarkan oleh orang 

banyak, penyiar mampu menyampaikan pesannya secara personal sehingga dapat 
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dirasakan begitu dekat dan seolah mampu menjadi seorang teman akrab bagi 

pendengarnya. 

e. Gaya Percakapan 

Bahasa yang digunakan dalam siaran radio bukan seperti media cetak yang kaku, 

namun adalah bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti dengan mudah oleh 

pendengarnya tanpa harus berpikir keras untuk mencerna kata-kata yang dirasa tidak 

umum dan sulit. Bahkan tidak jarang, kosakata yang diperkenalkan oleh penyiar 

menjadi kosakata yang menjadi trend di masyarakat. 

f. Menjaga mobilitas 

Radio merupakan media massa yang dapat kita konsumsi atau dengarkan tidak hanya 

sekedar sambil duduk dan memerlukan konsentrasi penuh seperti televisi maupun 

koran, namun juga dapat didengarkan sembari menjalankan aktifitas lain tanpa 

menghambatnya. Untuk itu, mobilitas pendengar tidak akan terganggu dan pendengar 

radio tetap bisa menjalani pekerjaannya sambil mendengarkan siaran favoritnya.   

Radio Dangdut Indonesia telah memenuhi karakteristik radio di atas. 

Segmentasinya yang unik dan begitu jelas Pendengarnya begitu setia dan royal kepada 

radio kesayangannya tersebut. Mereka begitu rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk 

mendengarkan program-program siaran yang dimiliki oleh Radio Dangdut Indonesia 

namu tidak menghambat mereka untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. 

Hal ini membuat posisi Radio Dangdut Indonesia begitu kuat. Tidak semata-mata 

kuat dalam peringkat teratas sebagai radio dangdut yang paling banyak pendengarnya. 

Lebih dari itu, pengaruh yang diberikan juga begitu besar. Setiap program dan penyiarnya 

masing-masing mempunyai gaya siaran yang begitu familiar sehingga para pendengar 

merasa begitu dekat. 
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D. Musik Dangdut 

Musik dangdut merupakan musik yang paling populer di Indonesia. Kini, 

keberadaan musik dangdut makin diakui eksistensinya bahkan hingga ke manca negara. 

musik dangdut merupakan musik yang selalu mengikuti perkembangan jaman dan 

mengikuti selera pasar, karenanya musik dangdut tidak pernah kehilangan pendengar 

setianya. 

Musik dangdut adalah musik yang pada awalnya dipengaruhi kuat oleh musik 

Melayu Deli, Sumatera Utara yang notabene adalah warisan dari kesultanan Deli. Musik 

dangdut juga dipengaruhi oleh musik India seperti irama tabla dan juga musik barat. 

Walaupun pengaruh dari musik barat cukup banyak, ‘cita rasa’ musik melayu adalah 

elemen yang paling kuat terasa pada musik dangdut. 

 Pada tahun 1960-an, musik melayu mulai dipengaruhi oleh banyak unsur mulai 

dari gambus, degung, keroncong, dan langgam. Pada masa ini, sebutan untuk Irama 

Melayu mulai berubah menjadi terkenal dengan Sebutan Musik Dangdut. Sebutan 

Dangdut ini merupakan onomatope atau sebutan yang sesuai dengan bunyi dan suara 

bunyi, yaitu bunyi dari bunyi alat musik tabla atau yang biasa disebut gendang ataupun 

gendang tam-tam. Dan karena bunyi gendang tersebut lebih didominasi dengan Bunyi 

‘Dang’ dan ‘Dut’, maka sejak itulah irama melayu berubah sebutanya menjadi suatu aliran 

musik baru yang lebih terkenal dengan Irama musik dangdut. 

Dangdut sangat elastis dalam menghadapi dan mempengaruhi bentuk musik yang 

lain. Lagu-lagu barat populer pada tahun 1960-an dan 1970-an banyak yang diadaptasi ke 

dalam irama dangdut. Genre musik gambus dan kasidah pun perlahan-lahan hanyut dalam 

arus cara bermusik dangdut. Karena sifat kontemporernya, maka di awal tahun 1980-an 

musik dangdut berinteraksi dengan aliran seni musik lainnya, yaitu dengan masuknya 

aliran musik pop, rock  dan disko atau house music. Selain masuknya unsur seni musik 
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modern, dangdut juga mulai bersenyawa dengan irama musik tradisional seperti gamelan, 

jaipongan dan musik tradisional lainnya. 

Mulai dari OM (Orkes Melayu), panggung-panggung dangdut, hingga merambah 

ke stasiun televisi dan juga radio, pasar musik dangdut semakin meluas, penggemarnya 

pun makin banyak. Musik dangdut bukan lagi ‘monopoli’ kelas bawah maupun kelas 

marginal, kalangan kelas atas pun kini mulai menerima dangdut karena kemasan dangdut 

yang sudah mulai beragam dan menyesuaikan dengan jaman. Bahkan kini, musik dangdut 

seringkali ditampilkan dalam acara-acara resmi yang dihadiri kalangan penting. 

Tidak berhenti sampai di situ, dangdut tidak hanya menjadi refleksi yang hidup dari 

budaya dan politik Indonesia, tetapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologis 

yang membantu membentuk gagasan masyarakat mengenai kelas, gender, dan etnisitas 

dalam negara bangsa Indonesia modern. Maka dari itulah, sering disebutkan bahwa musik 

dangdut adalah musik yang sangat Indonesia. Mengatas namakan musik rakyat, kekuatan 

musik dangdut sering kali dijadikan sebagai ‘kendaraan’ politik pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk menarik massa.  

Musik yang sangat mudah mengajak orang untuk bergoyang, maupun kemasan dari 

penampil dangdut itu sendiri seperti pakaian atau goyangan yang ‘mengundang’ masih 

dirasa efektif untuk membujuk massa untuk datang berbondong-bondong tanpa mereka 

peduli atau sadari jika ada maksud dan tujuan politik di dalamnya. 

Weintraub (2010:249) menjelaskan bahwa dangdut sudah dijadikan salah satu alat 

untuk menjalankan praktik hegemoni maupun sebagai counter-hegemony atau penangkal 

hegemoni. Seperti yang sering dijumpai jika Indonesia sedang berada dalam massa 

pemilihan umum, hampir dapat dipastikan, panggung dangdut akan selalu ada sebagai 

‘pemanis’ orasi-orasi dari para politikus yang meminta dukungan. 
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Dari sekelumit tentang dangdut dan pengaruh besarnya inilah yang pada akhirnya 

menarik penulis untuk meniliti program VOA GONDANGDIA, di mana VOA (Voice of 

America) sebagai lembaga penyiaran Amerika Serikat yang identik melakukan kerja sama 

dengan media-media yang cenderung mempunyai segmen menengah ke atas, kali ini 

‘merangkul’ Radio Dangdut Indonesia sebagai media partner untuk memproduksi 

program VOA GONDANGDIA yang mempunyai konsep yang sangat berbeda dari 

program-program VOA (Voice of America) pada umumnya. 

Penulis kemudian mensinyalir adanya usaha pemasukan budaya Amerika kepada 

pendengar Radio Dangdut Indonesia melalui program ini. Dalam pengamatan penulis, 

Amerika ingin melakukan peluasan invasi budaya melalui VOA (Voice of America) dan 

ingin memperluas jangkauan hingga pada kelas terbawah. Dalam hal ini menggunakan 

musik dangdut yang sangat familiar dan populer serta kemasan program yang sederhana 

sehingga mudah diterima dan dicerna oleh pendengar Radio Dangdut Indonesia yang 

notabene mayoritas berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah. 

 

E. Analisis Wacana Van Dijk 

Model analisis wacana Van Dijk, sering disebut sebagai “kognisi sosial”. Model 

analisis wacana ini mengelaborasi elemen-elemen wacana sehingga bisa didayagunakan 

dan dipakai secara praktis. Dalam Aliah Darma (2009:86), van Dijk menjelaskan penelitian 

atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya 

hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. 

Dalam hal ini, harus dilihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga 

memperoleh suatu pengetahuan kenapa teks bisa ditulis dan dibentuk sehingga menjadi 

suatu teks yang diinginkan. Analisis wacana oleh van Dijk digambarkan mempunyai tiga 

dimensi atau bangunan, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. 



17 
 

Dalam teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi yang wacana 

yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Kognisi sosial mempelajari  proses 

induksi teks berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan. Dan aspek konteks 

sosial yang mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu 

masalah. Model analisis van Dijk dapat digambarkan sebagai berikut.  

Gambar 2.2 

Model Analisis Wacana van Dijk 

 

 

 

 
Sumber: Darma (2009: 88) 

a. Teks 

Teks terdiri dari beberapa struktur atau tingkatan yang masing-masing bagian 

saling mendukung, yaitu struktur makro (makna umum dari suatu teks yang diamati 

dengan melihat topik atau tema dalam suatu berita), superstruktur (struktur wacana 

yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagian-bagian teks tersusun ke dalam 

berita secara utuh), dan struktur mikro (makna wacana yang dapat diamati dari bagian 

kecil dari suatu teks, seperti kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan 

gambar).  

Dalam Eriyanto (2008: 227), dijelaskan berbagai elemen yang membentuk teks 

dipilih dan dipandang oleh komunikator (dalam penelitian ini adalah pembuat naskah 

program) sebagai strategi untuk politik berkomunikasi, suatu cara untuk mempengaruhi 

pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan 

lawan atau penentang. Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses 
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retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. 

Komunikator  melakukan pemilihan kata-kata tertentu untuk mempertegas pilihan dan 

sikap, membentuk kesadaran politik dari komunikator itu sendiri. 

Tabel 2.1 

Elemen Wacana van Dijk 

Struktur 
Wacana 

Hal yang Diamati Elemen 

Struktur Makro Tematik 
Tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu 
berita. 

Topik 

Superstruktur Skematik 
Bagaimana bagian dan urutan berita diskemakan dalam 
teks berita utuh. 

Skema 

Struktur Mikro Semantik 
Makna yang ingin ditekankan dalam teks berita. Misal, 
dengan memberi detil pada satu sisi atau membuat 
eksplisit satu sisi dan mengurangi detil sisi lain. 

Latar, Detil, 
Maksud, Pra-
anggapan, 
Nominalisasi 

Struktur Mikro Sintaktis 
Bagaimana kalimat (bentuk, susunan) 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 penekanan dilakukan. 

Grafis, 
Metafora, 
Ekspresi 

Sumber: Eriyanto (2008: 228) 
1) Tematik 

Menunjukkan gambaran umum dari suatu teks. Topik menggambarkan 

apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Dalam 

menganalisis, topik suatu berita baru bisa disimpulkan setelah kita selesai 

membaca berita tersebut. Hal ini menggambarkan bagaimana komunikator yang 

menulis berita tersebut melihat atau memandang suatu peristiwa. 

Misalnya tema umumnya adalah kecelakaan motor yang sering terjadi 

pada saat musim mudik lebaran. Maka tema umum tersebut akan didukung oleh 

beberapa subtopik, seperti meningkatnya penggunaan atau jumlah kendaraan 

roda dua untuk mudik yang sebenarnya berbahaya jika digunakan untuk jarak 

tempuh jauh, seringnya kendaraan roda dua yang digunakan sudah kelebihan 
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muatan, atau pengendara motor yang mengantuk di perjalanan mudik namun 

enggan istirahat karena ingin cepat sampai kampung halaman. Kemudian, 

semua fakta akan saling mendukung dan membentuk satu pengertian umum. 

2) Skematik 

Teks atau wacana mempunyai skema atau alur, dari pendahuluan hingga 

akhir. Dengan alur, kita dapat melihat korelasi sebuah teks dari awal hingga 

akhir yang membentuk satu kesatuan yang memiliki arti. Alur dalam suatu 

berita biasanya ada dua bagian, yakni nilai utama dari berita tersebut, latar 

belakang yang mendukung kisah tersebut, serta berbagai komentar untuk 

mendukung berita. 

Contohnya, jika terjadi kecelakaan kendaraan roda dua yang terjadi pada 

musim mudik lebaran, maka dalam peristiwa itu akan ada kisah dimana 

terjadinya kecelakaan tersebut, siapa pelaku dan korbannya, latar belakang dari 

masing-masing pihak, atau bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, dan informasi 

mengenai idenditas korban dan pelaku. Saat dihadapkan dengan berbagai 

informasi ini, komunikator akan  memilih, menonjolkan, dan menceritakan 

terlebih dahulu hal yang dianggap penting dan dapat menarik orang untuk terus 

memperhatikan mulai dari lead hingga bagian akhir. 

3) Latar 

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi makna yang 

ingin ditampilkan. Latar peristiwa yang dipilih akan menentukan ke arah mana 

pandangan khalayak hendak dibawa dan akan mempengaruhi arti dari berita 

yang hendak disampaikan. 

Dengan tema kecelakaan motor yang sering terjadi pada saat musim 

mudik lebaran, dengan latar kita akan mengetahui mengapa kecelakaan ini bisa 
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terjadi. Misalnya, kecelakaan motor disebabkan karena muatan motor yang 

sudah terlalu berlebihan karena pemudik motor memaksakan diri untuk 

membawa berbagai macam barang bawaan membuat motor tidak mampu lagi 

menahan beban barang dan manusia sehingga tergelincir saat melewati rute 

mudik yang kondisi jalannya tidak terlalu baik dan mulus untuk dilewati. 

4) Detil 

Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan secara implisit. Dalam mempelajari detil, yang harus diteliti adalah 

dari keseluruhan dimensi peristiwa, bagian mana yang diuraikan secara panjang 

lebar, dan bagian mana yang diuraikan dengan detil yang sedikit. 

Misalnya, dalam menjelaskan bagaimana keadaan motor yang 

mengalami kecelakaan. Keadaan motor yang mengalami kecelakaan diisi oleh 

tiga orang penumpang terdiri dari ayah yang beranama Tono berusia 35 tahun, 

sang ibu Suparni yang berusia 30 tahun, dan anak perempuan mereka Indah 

yang baru berusia lima tahun. Mereka membawa dua buah tas jinjing dan sebuah 

koper besar yang terlalu berat jika dibawa menggunakan sepeda motor. Alasan 

mereka membawa motor untuk mudik karena mereka ingin mengirit ongkos 

pulang kampung. 

5) Maksud 

Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator 

akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sedangkan informasi yang merugikan 

sudut pandang wartawan akan dijelaskan secara tersamar, implisit, dan 

tersembunyi. Tujuan akhirnya adalah publik hanya disajikan informasi yang 

menguntungkan komunikator. Contoh: 

Implisit  Kecelakaan motor yang dialami oleh satu keluarga yang merupakan pemudik 
asal Bogor, telah ditangani oleh pihak yang berwajib dengan mendatangkan 
ambulans ke lokasi kejadian. 
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Eksplisit  Kecelakaan motor yang dialami oleh satu keluarga yang merupakan pemudik 
asal Bogor, telah ditangani oleh pihak yang berwajib. Namun penanganan ini 
tergolong sangat lambat. Petugas kepolisian dan ambulans baru datang satu jam 
setelah kecelakaan terjadi. Beruntung para korban nyawanya masih dapat 
diselamatkan. 

 

6) Koherensi 

Koherensi dapat diartikan, cara bagaimana komunikator memandang 

dua hal yang berbeda memiliki satu hubungan. Sebaliknya, wartawan dapat 

memandang dua hal yang seharusnya adalah hal yang berhubungan, namun 

dipisahkan sehingga memiliki arti yang berbeda. Apakah peristiwa itu 

dipandang saling terpisah,berhubungan, atau malah hubungan sebab akibat. 

Pilihan yang diambil ditentukan oleh sejauh mana kepentingan komunikator 

terhadap peristiwa tersebut. 

 
 

 

 

 

7) Koherensi Kondisional 

 

Koherensi kondisional ditandai dengan pemakaian anak kalimat sebagai 

penjelas. Penjelasan dalam anak kalimat tersebut dapat bersifat positif ataupun 

negatif sehingga mempengaruhi sudut pandang pembaca setelah membaca 

tambahan anak kalimat tersebut. Dapat diartikan, koherensi kondisional 

merupakan upaya komunikator untuk memberikan penjelasan atau informasi 

kepada khalayak agar bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh komunikator. 

Kata hubung 
“dan” 

Di tengah krisis ekonomi yang sedang dan harga tiket armada mudik 
yang kian melonjak, mudik menggunakan sepeda motor kini populer 
di masyarakat. 

Kata hubung 
“akibat” 

Harga tiket armada mudik yang kian melonjak, mengakibatkan 
pemudik mencari alternatif lain untuk dapat pulang kampung dengan 
murah, salah satunya dengan mudik menggunakan sepeda motor. 

Tanpa Koherensi Korban kecelakaan motor akhirnya dibawa ke rumah sakit. 

Dengan 
Koherensi 

Korban kecelakaan motor harus menunggu bantuan medis cukup lama, 
untuk akhirnya dibawa ke rumah sakit. 
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8) Koherensi Pembeda 

 

Koherensi pembeda berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua 

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Biasanya dalam koherensi pembeda, 

komunikator menggunakan kata sambung yang membuat khalayak dapat 

membandingkan dari dua peristiwa yang berbeda, agar pembaca dapat melihat 

perbandingannya. 

9) Pengingkaran 

 

 

Elemen wacana pengingkaran adalah bentuk praktik wacana yang 

menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang ingin 

diekspresikan secara implisit, seolah-olah ia menyetujui informasi tersebut 

dengan pemaparan yang ia jelaskan, namun menyisipkan hal yang kontradikif 

dari informasi yang ia tuliskan. 

10) Bentuk Kalimat 

Tanpa 
Koherensi 
Pembeda 

Pada lima tahun belakangan, kecelakaan pemudik yang menggunakan sepeda 
motor selalu ada. Tren mudik dengan sepeda motor kian populer di masyarakat 
sebagai alternatif mudik murah tanpa memperhatikan keselamatan diri. 

Koherensi 
Pembeda 

Dibandingkan dengan tahun 2009, kecelakaan motor  yang terjadi pada 
pemudik pada tahun 2010 mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena 
mudik menggunakan sepeda motor kini kian menjadi tren di kalangan 
pemudik yang ingin mudik dengan ekonomis tanpa memikirkan keselamatan. 

Tanpa 
pengingkaran 

Jasa Marga berjanji segera perbaiki jalan yang jadi penyebab kecelakaan. 

Pengingkaran Jasa Marga berjanji segera perbaiki jalan yang jadi penyebab kecelakaan. 
Tetapi hingga kini belum ada realisasi. 
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Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Baik kalimat aktif maupun kalimat pasif 

dapat memberikan arti yang berbeda. Obyek yang dianggap penting oleh 

wartawan biasanya akan diletakkan di depan kalimat, dan yang dianggap tidak 

penting akan diletakkan di belakang kalimat. Kalimat aktif biasanya akan 

digunakan agar seseorang menjadi subyek dari tanggapannya. Sebaliknya, 

kalimat pasif menempatkan seseorang sebagai obyek.  

 

 

Selain itu, bentuk kalimat lainnya, yaitu menggunakan kalimat deduktif 

dan induktif. Deduktif adalah cara penulisan kalimat umum ditempatkan di 

bagian depan kalimat, setelah itu bagian khusus ditempatkan di akhir kalimat. 

Sebaliknya, induktif adalah cara penulisan dari kalimat khusus ditempatkan di 

awal kalimat, lalu menyusul kalimat umum di akhir kalimat. 

11) Kata Ganti 

 

Kata ganti merupakan alat yang digunakan oleh komunikator untuk 

menunjukkan posisi seseorang dalam wacana, untuk menunjukkan sejauh mana 

posisi sudut pandang penulis maupun pembaca. Kata “saya” atau “kami”, 

menunjukkan bahwa khalayak tidak terlibat dalam peristiwa yang sedang dia 

lakukan. Sementara, kata “kita” melibatkan khalayak dalam perspektif berita 

tersebut. 

12) Leksikon 

Aktif Polisi melakukan olah TKP di tempat terjadinya kecelakaan naas itu. 
Pasif Di tempat terjadinya kecelakaan naas itu, olah TKP sedang dilakukan oleh polisi. 

Kata ganti 
“kami” 

Kami menginginkan Jasa Marga lekas memperbaiki jalanan yang rusak 
tersebut. 

Kata ganti 
“kita” 

Kita  menginginkan Jasa Marga lekas memperbaiki jalanan yang rusak 
tersebut. 
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“Pemudik korban kecelakaan tewas mengenaskan di tempat kejadian”. 

“Pemudik korban kecelakaan meninggal secara mengenaskan di tempat kejadian”. 

 
Elemen ini menandakan bagaimana seseorang melakukan pemilihan 

kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia. Pemilihan kata yang setara, 

dapat menimbulkan arti yang berbeda. Diksi akan mempengaruhi persepsi 

masyarakat terhadap sebuah nilai berita. 

13) Peranggapan 

 

Elemen wacana praanggapan (presupposition) merupakan pernyataan 

yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Teks berita umumnya 

mengandung banyak sekali peraanggapan. Peraanggapan ini merupakan fakta 

yang belum terbukti kebenarannya, tetapi dijadikan dasar untuk mendukung 

gagasan tertentu. Seringkali, komunikator menulis opininya sendiri ke dalam 

berita dan menyandingkan sebuah fakta, dengan diakhiri sebuah dugaan dengan 

bermaksudkan sebagai “analisis”. 

14) Grafis 

Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditonjolkan 

(dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Bentuk grafis 

terdiri dari huruf miring, huruf tebal, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat 

dengan ukuran yang lebih besar, termasuk di dalamnya adalah pemakaian 

caption, grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan. 

Semua grafis ini bersifat membantu menciptakan sebuah persepsi. 

15) Metafora 

Pemerintah akan mengusulkan pemberian sanksi dan denda kepada maskapai penerbangan 
yang armadanya mengalami delay. Jika usul ini diterima, maka sepertinya akan banyak  
maskapai penerbangan yang merugi. 

Pemudik biasanya membeli cindera mata sebagai buah tangan untuk sanak keluarga di 
kampung halaman. 
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Elemen metafora merupakan ornamen atau bumbu dari suatu wacana. 

Metafora terdiri dari Peribahasa, pepatah, kata-kata kuno, petuah leluhur, 

kutipan dari kitab suci, dapat memperkuat pesan yang hendak disampaikan oleh 

wartawan terhadap penonton atau masyarakat. Bisa jadi, metafora digunakan 

sebagai petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. 

b. Kognisi Sosial 

Dalam tahap kognisi sosial, analisis wacana van Dijk melihat bagaimana suatu 

proses teks diproduksi. Analisis wacana tidak hanya terpaku pada struktur teks, karena 

struktur wacana itu sendiri menunjukkan sejumlah makna, pendapat, dan ideologi. Jika 

suatu berita mempunyai bias atau kecenderungan pemberitaan tertentu, umumnya ini 

dikarenakan perspektif komunikator bersifat subjektif tergantung pada kondisi 

kognisinya.  

Kognisi sosial ini berkaitan dengan representasi sosial (social representation), 

seperti pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang dalam masyarakat, 

serta dipengaruhi oleh kognisi dari komunikator sendiri seperti pengalaman, memori, 

serta interpretasi pribadi dengan melewati proses komunikasi yang kompleks. 

Proses terbentuknya teks ini tidak hanya bermakna bagaimana suatu teks itu 

dibentuk, proses ini juga memasukkan informasi yang digunakan untuk menulis dari 

suatu bentuk wacana tertentu, seperti dari wawancara, laporan, konferensi pers, atau 

debat parlemen. Proses itu juga memasukkan di dalamnya bagaimana peristiwa 

ditafsirkan, disimpulkan, dan dimaknai oleh komunikator yang akan ditulis atau dibuat 

dalam sebuah program maupun berita. 

Eriyanto (2008: 270) menjelaskan, teks diproduksi dalam suatu proses mental 

yang melibatkan strategi tertentu. Banyak proses dan strategi yang terjadi seperti 

seleksi, reproduksi, penyimpulan, dan transformasi lokal. Keputusan dan strategi 
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tersebut, terjadi dan berlangsung dalam mental dan kognisi seseorang. Semua teks 

ditransformasikan ke dalam model yang telah dibuat dan disusun. Seleksi, 

penghilangan, dan penyimpulan dengan cara tertentu dilakukan, karena pemahaman 

dan kognisi mental wartawan ketika melihat dan meliput peristiwa tersebut.  

Semua peristiwa dimaknai dalam model yang telah dibuat, yang relevan bukan 

hanya akan dimasukkan tetapi juga ditambah, sedangkan yang tidak relevan akan 

dihilangkan dan dibuang dalam teks, sehingga teks akan membentuk pemahaman 

tertentu sebagaimana wartawan memahami peristiwa tersebut dalam suatu model 

tertentu. 

c. Konteks Sosial 

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk adalah konteks sosial atau analisis sosial. 

Dalam Eriyanto (2008: 271), wacana adalah bagian dari wacana yang berkembang 

dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti teks perlu dilakukan analisis intertekstual 

dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonstruksi 

dalam masyarakat. Sejarah, pendidikan, kondisi sosial politik, serta pola pandang 

masyarakat dianggap oleh van Dijk mempengaruhi nilai berita. Analisis mengenai 

masyarakat, ada dua poin yang penting, yakni kekuasaan (power) dan akses (access). 

1) Praktik kekuasaan.  

Analisis wacana memperhatikan bagaimana dominasi dapat membentuk sebuah 

kekuasaan yang pada akhirnya mempengaruhi nilai berita. Dominasi yang 

dimaksud adalah dominasi dari berbagai faktor, baik faktor ekonomi, rasisme, 

agama, dan lain-lain. 

2) Akses mempengaruhi wacana.  

Dalam analisis wacana, Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar ke media 

dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang 
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lebih berkuasa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada 

media, dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak.  

  

F. Kerangka Analisis 

Dalam Eriyanto (2008:6) dijelaskan analisis wacana kritis, tidak dipusatkan pada 

kebenaran atau ketidak benaran struktur tata bahasa, karena wacana di sini tidak dipahami 

sebagai studi bahasa semata, namun menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi 

pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang 

netral dan bisa menafsirkan secar bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat 

berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada di masyarakat. 

Tabel 2.2 

Kerangka Analisis Wacana Model van Dijk 

STRUKTUR METODE 

Teks 

Menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan 
seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk 
menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa 
tertentu. 

Critical 
linguistics 

Kognisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognisi wartawan dalam memahami seseorang atau 
peristiwa tertentu yang akan ditulis. 

Wawancara 

Analisis Sosial 

Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses 
produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan. 

Studi pustaka, 
penelusuran 

sejarah 

Sumber: Eriyanto (2008: 275) 
 

Dalam penelitian ini, analisis wacana yang akan diaplikasikan oleh penulis adalah 

analisis wacana dalam pengertian kritis (critical discourse analysis). Untuk melihat 

bagaimana analisis kritis ini digunakan untuk mengungkap maksud yang tersirat dan 

tersembunyi dalam program VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’. 
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Analisis wacana kritis dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap 

proses bahasa, seperti batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif 

apa yang harus dipakai, dan topik apa yang dibicarakan. Wacana melihat bahasa selalu 

terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, dan  berbagai 

macam tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. 

Bahasa dianalisis bukan hanya dengan menggambarkan semata dari aspek 

kebiasaan, tapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa dipakai 

untuk tujuan dan praktik tertentu. Termasuk di dalamnya praktik kekuasaan. 

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan melakukan analisa dengan analisis 

wacana kritis terhadap program VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’ untuk 

mengungkap apakah benar ada praktik kultural hegemoni di dalamnya. Analisis wacana ini 

dinilai tepat untuk digunakan, karena elemen-elemen analisis yang terdapat dalam analisis 

wacana van Dijk dianggap lebih detil, kompleks, dan mampu mengupas maksud dari tujuan 

penelitian peneliti. 
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BAB III 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

  

VOA Gondangdia  

Episode Thanksgiving 

Dimensi Teks Dimensi Kognisi Sosial Dimensi Konteks Sosial 

Analisis Wacana Teun Van 
Dijk 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah Radio Dangdut Indonesia yang merupakan salah radio 

yang berada dalam naungan Media Nusantara Citra Networks (MNC Networks). Radio 

Dangdut Indonesia adalah Radio dangdut terbesar di Indonesia sekaligus menjadi radio 

dangdut yang memiliki paling banyak pendengarnya. Peneliti mensinyalir karena faktor 

inilah VOA (Voice of America) tertarik untuk melakukan kerja sama media dengan Radio 

Dangdut Indonesia dalam membuat program VOA GONDANGDIA untuk dapat meraih 

pasar segmen menengah ke bawah secara besar.  

Kemudian, yang menjadi objek penelitian adalah program VOA GONDANGDIA 

yang merupakan akronim dari Goyang Dangdut di Mancanegara episode ‘Thanksgiving’ 

yang disiarkan pada bulan November tahun 2009. Peneliti memilih objek ini dikarenakan 

peneliti merasa bahwa episode Thanksgiving merupakan salah satu episode yang 

mengandung unsur hegemoni kultural yang terlihat dari segi konten, dialog, serta hampir 

keseluruhan dari isi program. Maka, peneliti akan menganalisa program ini dengan teori 

hegemoni dari Gramsci dan analisis wacana van Dijk agar dapat melihat adanya unsur 

hegemoni kultural tersebut dalam program ini. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ilmiah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Menurut Moleong (2009:2), Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai, penelitian yang  

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 
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misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Sedangkan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2007:1), adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 

Maka, peneliti menyimpulkan, metode penelitian kualitatif merupakan penelitian 

dalam bentuk deskripsi yang memerlukan proses pengumpulan data dan triangulasi untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang bersifat induktif dan menekankan pada makna. 

Sedangkan, tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. Menurut Emzir (2010:20), penelitian studi kasus adalah suatu penelitian 

kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi. 

Dengan pendekatan riset kualitatif dan tipe penelitian studi kasus, peneliti mencoba 

melihat dan mengungkap apakah memang ada praktik hegemoni kultural dalam program 

VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’ yang diproduksi oleh VOA (Voice of 

America) dan siarkan melalui Radio Dangdut Indonesia. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan berbagai data yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Karena, 

metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode studi kasus, maka akan dilakukan 

penggalian data dan analisa intensif dari data-data yang telah didapatkan. 
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Dalam pengumpulan data primer dari rekaman siar VOA GONDANGDIA episode 

’Thaksgiving’, peneliti melakukan studi observasi. Menurut Garayibah dalam Emzir 

(2010:38), obeservasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau 

sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor peneyebabnya, dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Tipe atau macam observasi yang kan 

peneliti gunakan adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti melihat atau 

mendengarkan pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya. Secara 

spesifik, materi siar didapatkan dalam format MP3 yang diperoleh langsung dari 

narasumber, pada tanggal 25 Juli 2011. 

Kemudian, peneliti melakukan juga melakukan wawancara untuk melengkapi 

penelitian. Jenis wawancara yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara 

semiterstruktur (semi structured interview) yang dikenal pula dengan nama wawancara 

terarah atau bebas terpimpin. Menurut Kriyantono, (2009:99), wawancara semi-terstruktur 

dilakukan secara bebas tapi terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan 

yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu. 

Wawancara semiterstruktur (semi structured interview) yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah mewawancarai narasumber atau subjek penelitian yang berkaitan dengan 

program VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’. Wawancara dilakukan secara 

langsung dengan pihak atau perwakilan dari Radio Dangdut Indonesia yang di MNC 

TOWER, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Serta wawancara yang dilakukan dengan perwakilan 

dari pihak VOA (Voice of America). Instrumen atau alat untuk melakukan wawancara 

adalah dengan menggunakan audio recorder handycam atau alat rekam suara dari 

handycam. 

Selain menggunakan studi dokumentasi dan wawancara, peneliti juga akan 

melakukan studi literatur dengan menggunakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan 
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penelitian peneliti. Data-data yang sudah terkumpul, kemudian akan ditriangulasikan untuk 

mendapatkan validitas data untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil 

penelitian. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam Emzir (2010:85), analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan 

pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah 

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut untuk 

memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain. 

Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan, dan pemecahannya ke dalam unit-

unit yang dapat ditangani, perangkumannya, pencarian pola-pola, penemuan apa yang 

penting dan apa yang perlu dipelajari, dan pembuatan keputusan apa yang akan dikatakan 

kepada orang lain. 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan peneliti gunakan adalah teknik 

analisis data kualitatif model Miles dan Huberman. Ada tiga macam kegiatan dalam analisis 

model kualitatif yang dijelaskan dalam Emzir (2010:129), yakni: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, 

memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan 

akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Kegiatan pertama dalam analisis ini 

merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan 

pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. 

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis melainkan bagian 

dari analisis itu sendiri. Pilihan-pilihan peneliti, potongan-potongan data untuk diberi 
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kode, untuk ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola potongan, dan apa 

pengembangangan ceritanya, merupakan bagian pilihan-pilihan analistis. 

2. Model Data (Data Display) 

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. ‘Model’ 

didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan 

pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model tersebut mencakup 

berbagai macam jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk 

merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung 

dengan bentuk yang praktis. Dengan demikian, peneliti dapat melihat apa yang terjadi 

dan dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak 

ke tahap berikutnya. 

Gambar 3.1 

Komponen dari Analisis Data: Model Interaktif 

 

 

 

 

 

Sumber: Emzir (2010:134) 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Dalam langkah penarikan atau verifikasi kesimpulan, dari permulaan 

pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan 

Reduksi 
Data 

Pengumpulan 
Data 

Model 
Data 

Penarikan/Verifikasi 
Kesimpulan 
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proposisi-proposisi. Makna muncul dari data yang telah diuji keperayaannya, 

kekuatannya, dan korfirmabilitasnya. 

Data yang peneliti peroleh dari sumber data primer yakni obeservasi non-

partisipan, peneliti akan memilih hal-hal pokok yang diaggap penting yang berkaitan 

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dokumen yang berupa rekaman audio siar dari 

program VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’ dan juga transkripnya akan 

digunakan untuk membantu penulis menganalisa adakah unsur-unsur hegemoni 

kultural yang terdapat pada program tersebut. 

Dari wawancara semi terstruktur, peneliti akan memfokuskan kepada perihal 

kerja sama media yang dilakukan oleh VOA (Voice of America) dengan Radio Dangdut 

Indonesia dalam program VOA GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’. Dari hasil 

wawancara dari kedua belah pihak, nantinya peneliti akan melihat bagaimana kerja 

sama antar media ini dilakukan dan peneliti akan mencoba untuk mengungkap motif 

serta tujuan dari media. 

Melalui studi pustaka atau literatur, penulis mencari referensi mengenai konsep 

dan teori hegemoni kultural dari buku-buku yang dimiliki untuk kemudian penulis 

aplikasikan pada penelitian yang dilakukan. 

Setelah itu, peneliti akan melakukan reduksi data sesuai dengn kebutuhan dan 

fokus penelitian, kemudian informasi dan data-data akan disusun untuk dibawa ke tahap 

yang selanjutnya yakni menganalisis data-data yang ada menggunakan teori hegemoni 

kultural dan analisis wacana van Dijk, untuk ditarik kesimpulan apakah program VOA 

GONDANGDIA episode ‘Thanksgiving’ hasil kerja sama VOA (Voice of America) dan 

Radio Dangdut Indonesia ini mengandung unsur praktik hegemoni kultural yang secara 

terang-terangan dilakukan oleh VOA (Voice of America) dan tidak disadari oleh 

pendengar Radio Dangdut Indonesia. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. VOICE OF AMERICA (VOA) 

Voice of America atau biasa dikenal dengan VOA merupakan lembaga yang bergerak 

pada jasa penyiaran multimedia yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui badan 

Broadcasting Board of Governors. Dalam voanews.com, dijelaskan bahwa VOA mengudara di 

Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1942, VOA menyiarkan kurang lebih 1.500 jam 

berita, informasi, serta berbagai program pendidikan dan budaya setiap minggunya kepada 125 

juta pendengar dan pemirsanya di seluruh dunia.  

Berpusat di Washington DC, VOA memiliki ratusan koresponden dan jaringan 

stringer yang tersebar di seluruh dunia. Selain melalui satelit, VOA juga menyebarluaskan 

siarannya lewat jaringan stasiun afiliasi, yakni stasiun lokal tersebar di ribuan kota, sehingga 

mampu mencapai lebih dari 93 juta pendengar di dunia. VOA didirikan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan berita. 

VOA Indonesia mulai mengudara pada tahun 1942, tidak lama setelah pemerintah 

Amerika Serikat mendirikan VOA. Dan sejak saat itu, VOA Indonesia terus berada di udara. 

Selama 56 tahun pertama, masyarakat di Indonesia hanya mampu menangkap VOA melalui 

radio gelombang pendek yang ditransmisikan dari luar Indonesia.  Namun sejak era Reformasi 

yang dimulai tahun 1998, kebebasan pers dan berakhirnya kontrol pemerintah terhadap media 

massa, memungkinan VOA untuk menempuh strategi afiliasi untuk menyebarluaskan program 

televisi dan radionya.  

Kini, VOA memiliki lebih dari 240 afiliasi radio FM dan AM di seluruh penjuru 

Indonesia. Lebih dari 80 persen pendengar VOA menangkap berbagai program VOA melalui 
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radio-radio afiliasi ini. Mulai tahun 2000, VOA melebarkan sayapnya dengan memproduksi 

program-program televisi. Berbagai program televisi VOA dapat disaksikan di sebagian besar 

stasiun televisi nasional dan lebih dari 30 televisi lokal.  

VOA berusaha untuk membangun reputasi yang baik dan mendapat perhatian dari 

khalayak. Maka, VOA memiliki pedoman siaran yang dinamai piagam VOA. Ditandatangani 

oleh Presiden Gerald Ford dan kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 12 

Juli 1976. menurut voanews.com, prinsip-prinsip piagam VOA adalah sebagai berikut: 

VOA senantiasa merupakan sumber berita yang konsisten, andal, dan bisa dipercaya. 

Berita VOA akurat, objektif, dan menyeluruh. 

VOA mewakili Amerika, bukan golongan tertentu saja, dan oleh karena ituakan 

menyajikan secara berimbang dan menyeluruh, refleksi pemikiran Amerika yang signifikan. 

VOA akan menyajikan kebijakan Amerika Serikat secara jelas dan efektif, dan juga akan 

menyuguhkan diskusi dan opini yang bertanggung jawab sehubungan dengan kebijakan itu. 

Dalam profil singkat yang ada di atas, sudah terlihat bahwa VOA (Voice of America) 

memiliki jaringan yang sangat besar di seluruh dunia. Dan pada keterangannya, VOA sempat 

kesulitan untuk melakukan siaran di Indonesia dikarenakan pemerintahan pada masa orde baru 

memberikan pengawasan dan batas kepada media asing yang hendak bersiaran di Indonesia. 

Namun, setelah masa reformasi VOA memiliki akses yang lebih mudah dalam bersiaran dan 

melakukan kerjasama dengan media-media nasional karena aturan pemerintah perihal media 

asing sudah tak terlalu ketat. Sehingga program yang dimiliki semakin bertambah dan cakupan 

medianya juga jauh lebih luas. 
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B. RADIO DANGDUT INDONESIA (RDI) 

Penelitian dilakukan berdasarkan program VOA GONDANGDIA episode 

Thanksgiving yang diproduksi atas kerja sama yang dilakukan oleh VOA (Voice of America) 

dan Radio Dangdut Indonesia. Berikut gambaran umum Radio Dangdut Indonesia. 

Nama Perusahaan : PT Media Nusantara Citra Networks 
                                           (MNC Networks) 

Alamat Perusahaan : Jalan  Kebon Sirih Raya Kavling 17, Menteng,  
                                          Jakarta Pusat. 

Telepon  : (021) 3923555. 
Jenis Usaha  : Media (Hiburan). 
Format   : Memutar dan menyiarkan lagu-lagu hits dangdut dan  

        Melayu.  
Tagline  : Asik Musiknya, Asik Goyangnya. 
Waktu Siaran  : 24 Jam 
Target Pendengar : Pecinta Dangdut 
Usia   : 10-50 tahun 

               25-45 tahun (utama) 
SES    : A-B (22%) 

                                                 C-E (78%) 
CEO MNC Networks : Hary Tanoesodibjo 
 

Radio Dangdut Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan RDI. Dalam website-

nya radiodangdutindonesia.com disebutkan, bahwa kini Radio Dangdut Indonesia telah 

menjadi radio dangdut terbesar di Indonesia. Pertama kali mengudara pada tanggal 1 

September 2005 dan diresmikan pada tanggal 7 September 2005 dengan nama Radio Dangdut 

TPI. Namun, bersamaan dengan berganti namanya TPI menjadi MNC TV pada tanggal 20 

November 2010, maka Radio Dangdut TPI pun mengubah namanya menjadi Radio Dangdut 

Indonesia. 
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Gambar 5.1  

Perubahan Nama dan Logo Radio Dangdut Indonesia 

                                                     

                                   

 

 

Radio Dangdut Indonesia memiliki tagline “Asik Musiknya, Asik Goyangnya” juga 

sapaan khusus kepada pendengar setianya yaitu, ‘Teman Dangdut’ yang berada dalam 

segmentasi yang jelas yakni BCD+. Radio Dangdut Indonesia telah mengukuhkan bahwa RDI 

adalah radio yang tetap konsisten 100 persen memutar dan memainkan lagu-lagu dangdut dan 

pop melayu.  

 

Gambar 5.2 

Variabel pendengar berdasarkan jenis pekerjaan 

Sumber: Summary Radio Dangdut Indonesia 

           Saat ini, Radio Dangdut Indonesia dioperasikan dan dikelola salah satu jaringan radio 

terbesar di Indonesia melalui MNC Networks dan bermitra dengan delapan stasiun radio. 

Berikut merupakan beberapa jaringan Radio Dangdut Indonesia yang tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia. 
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Tabel 5.1 

Jaringan Radio Dangdut Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.radiodangdutindonesia.com 

 
Melalui jaringan yang luas, Radio Dangdut Indonesia dapat di dengar melalu siaran teresterial 

di 25 kota yang tersebar di seluruh Indonesia dan dapat di dengarkan melalui satelit yaitu 

melalu channel 501 Indovision dan channel 2 MNC TV.   

 

C. ANALISIS WACANA TEUN VAN DIJK PADA PROGRAM VOA GONDANGDIA 

DI RADIO DANGDUT INDONESIA 

1. Dimensi teks yang memperlihatkan dalam program VOA GONDANGDIA berdasarkan 

dimensi tersebut, adalah sebagai berikut: 

a) Elemen Tematik: Topik yang diungkapkan dalam program VOA GONDANGDIA 

episode Thanksgiving adalah perihal perayaan Thanksgiving oleh masyarakat 

Indonesia di Amerika. Bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana hari 

Thanksgiving tersebut kepada pendengar Radio Dangdut Indonesia. 

Kota Frekuensi 
Jakarta 

Lampung 
Kediri 
Bali 

Banyuwangi 
Pekalongan 
Yogyakarta 
Pekanbaru 

Tegal 
Padang 

Solo 
Cilegon 

Banjarmasin 
Medan 

Bandung 
Semarang 
Palembang 

97.1 FM 
104.3 FM 
92.3 FM 
100.7 FM 
97.2 FM 
89.7 FM 
87.9 FM 
93.5 FM 
104.6 FM 
101.8 FM 
99.9 FM 
92.9 FM 
104.3 FM 
96.7 FM 
99.60 FM 
91.80 FM 
106.7 FM 
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b) Elemen Skematik: membentuk dua subkategori, yakni summary dan story. Dalam 

summary, terdiri dari sub-judul yakni episode Thanksgiving dan lead yang ada 

dalam program tersebut secara singkat menjelaskan latar belakang dari perayaan 

hari Thanksgiving. Dalam story, terdiri atas subkategori situasi, yakni kunjungan 

Roy ke rumah seorang warga Indonesia yang sedang mempersiapkan untuk 

merayakan hari Thanksgiving. 

c) Elemen Latar: Memberi dan menggambarkan background yang digunakan 

sepanjang program yakni musik dangdut, dan juga suasana latar rumah untuk 

memberikan ambience kunjungan rumah kepada pendengar. Meskipun latar 

tersebut hanya buatan efek semata, namun mampu memainkan theater of mind 

pendengar. 

d) Elemen Detil: Detil dalam program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving 

menjelaskan hal-hal yan selalu ada dalam perayaaan Thanksgiving, dimana 

makanan yang disebutkan, jauh berbeda dengan yang biasanya ada di Indonesia. 

Hal ini disebutkan secara rinci agar pendengar Radio Dangdut mengetahui apa 

saja yang makanan yang menjadi ciri khas hari Thanksgiving 

e) Elemen Maksud: Kalimat yang menggambarkan informasi-informasi dalam 

program siaran VOA GONDANGDIA yang disembunyikan dan tidak diuraikan 

secara jelas. Informasi tersebut disembunyikan untuk menimbulkan rasa 

penasaran kepada pendengar dan menggelitik rasa ingin tahu. 

f) Elemen Koherensi: Dalam program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving 

terdapat kalimat yang mengartikan hubungan sebab akibat yakni asal muasal 

kalkun sebagai makanan Thanksgiving  
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g) Elemen Koherensi Kondisional: Terdapat kalimat penjelas yang mengaitkan 

peristiwa hari Thanksgiving dengan kebiasaan dan budaya perayaannya. 

h) Elemen Koherensi Pembeda: Dalam program VOA GONDANDIA episode 

Thanksgiving, terdapat kalimat yang menggambarkan perbedaan realitas yang 

terjadi di Amerika dan Indonesia ketika adanya sebuah hari raya. Realitas ini 

secara disadari atau tidak membuat Amerika terlihat lebih baik karena sistemnya 

yang lebih baik 

i) Elemen pengingkaran: Pengetahuan narasumber yang terbatas tentang hari raya 

Thanksgiving dipaparkan secara sederhana untuk sekedar memberi gambaran latar 

belakang sejarah. Menggambarkan bahwa sesungguhnya narasumber hanya ingin 

ikut-ikutan merayakan Thanksgiving untuk sekedar menyesuaikan diri dengan 

budaya Amerika. 

j) Elemen Bentuk Kalimat: Untuk memberi kesan prestise dari program ini, maka 

kalimat yang menunjukkan di mana program tersebut diproduksi, disebutkan 

terlebih dahulu daripada nama acaranya. 

k) Elemen Kata Ganti: Kata ganti yang digunakan dalam program VOA 

GONDANGDIA episode Thanksgiving, bertujuan untuk memberi ciri dari mana 

asal narasumber, juga untuk menggantikan beberapa objek dari kisah yang 

dipaparkan dalam program ini. 

l) Elemen Leksikon: Dalam leksikon terdapat beberapa kalimat yang dipaparkan 

untuk memberikan kesan akrab seperti ‘teman dangdut’ dan ‘semut’. Juga 

penyebutan istilah asing untuk nama makanan yang disajikan pada hari 

Thanksgiving untuk diperkenalkan kepada pendengar dan diberi deskripsi singkat. 
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m) Elemen Pra-Anggapan: ada beberapa kalimat dalam tayangan yang menunjukkan 

fakta yang belum dipastikan kebenarannya, tetapi sudah diapaparkan oleh Roy dan 

juga narasumber. 

n) Elemen grafis yang terdapat dalam program VOA GONDANGDIA episode 

Thanksgiving menegaskan  hal-hal yang dianggap penting untuk diketahui oleh 

pendengar. Dalam teks disebutkan kata ‘asli’ untuk mempertegas bahwa memang 

hari Thanksgiving merupakan budaya milik Amerika. Dan kata ‘ubi’ yang 

memberikan rasa ke-Indonesia-an di tengah nama-nama makanan asing yang telah 

disebutkan sebelunya. 

o) Elemen Metafora: Terdapat metafora dalam program VOA GONDANGDIA 

Episode Thanksgiving memberikan pengandaian, seperti kata ‘ubun-ubun’ untuk 

memberi kesan yang khusus pada program ini yang dapat membangkitkan rasa 

penasaran pendengar dan kata ‘makanan yang manis’ untuk menggambarkan rasa, 

bukan rupa dari makanan khas hari Thanksgiving. 

2. Dimensi Kognisi Sosial 

  Dalam konteks sosial menggambarkan proses pra-produksi hingga 

pasca produksi yang dijabarkan dalam empat strategi yakni seleksi, reproduksi, 

penyimpulan, dan transformasi lokal. 

a) Seleksi 

Peneliti melihat kesamaan pola budaya yang terdapat pada hari 

Thanksgiving dengan budaya orang Indonesia yang senang berkumpul. Ia melihat 

keterlibatan imigran Indonesia yang sama aktifnya dengan warga Amerika Serikat 

asli dalam mempersiapkan dan merayakan hari Thanksgiving, menurutnya ini 
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adalah hal yang menarik sehingga Roy memutuskan untuk mengangkatnya ke 

dalam salah satu episode VOA GONDANGDIA untuk menceritakan kepada 

pendengar Radio Dangdut Indonesia bagaimana perayaan hari Thanksgiving di 

Amerika Serikat ala imigran asal Indonesia. 

b) Reproduksi 

Program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving tidak turut 

disiarkan di Amerika, namun nilai jual dari acara ini bagi pendengar di Indonesia 

adalah narasumbernya yang berasal dari Indonesia dan juga topiknya yang 

menarik. Dalam pemilihan narasumber, Roy dibantu oleh pihak VOA untuk 

mencari narasumber yang kompeten dengan topik yang hendak diangkat. 

c) Penyimpulan 

Dalam pernyataannya, Roy ingin mengangkat angle lain dari perayaan 

Thanksgiving yakni bahwa perayaan tersebut dirayakan oleh imigran dari 

Indonesia. Yang walaupun tidak terkait langsung dengan latar historis, namun 

masyarakat Indonesia yang mencoba untuk mengikuti dan menyesuaikan diri 

dengan budaya ini menjadi poin tersendiri. Kemudian, VOA GONDANGDIA 

episode Thanksgiving juga ingin membangkitkan budaya silaturahmi di Indonesia 

yag hampir pudar dengan memberikan contoh perayaan Thanksgiving oleh 

masyarakat Indonesia di Amerika. 

d) Transformasi Lokal 

Terkait dengan bagaimana program ini dibuat dan disiarkan. Roy ingin 

memberi suasana yang berbeda dan santai dalam program ini agar  mudah dicerna 

dan tidak membosankan sehingga pesan yang ingin disampaikan dan dapat 
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diterima dengan baik oleh pendengar. Maka, Roy menggunakan ranah theater of 

mind agar program ini menarik. 

3. Dimensi Konteks Sosial 

 Dimensi konteks sosial atau analisis sosial menekankan pada praktik kekuasaan 

(power) dan akses (access). Kedua hal ini terbentuk berdasarkan analisis terhadap 

masyarakat. Dalam penelitian mengenai praktik kultural hegemoni dalam program 

VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving dari hasil studi literatur dan juga 

wawancara yang dilakukan kepada dua sumber yang berada ditingkat kepentingan 

yakni Station Manager dan juga Direktur VOA, tersirat bahwa memang sudah terjadi 

praktik hegemoni kultural dari VOA kepada Radio Dangdut Indonesia dan dijelaskan 

pula bagaimana proses hegemoni tersebut terjadi. Indonesia sebagai negara yang berada 

dalam masa transisi berdemokrasi dirasa masih lemah dalam menjalankan sistem yang 

cenderung masih dalam masa penyesuaian. 

 VOA melihat keadaan ini sebagai sebuah kesempatan untuk masuk dan 

menyebarkan paham dan nilai-nilai Amerika dengan dalih mengedukasi dan memberi 

contoh nilai-nilai Amerika yang sudah mapan dan absolut. Dari hasil wawancara, 

secara implisit terlihat bagaimana kuatnya kekuatan dan akses yang dilmiliki oleh 

VOA sehingga tidak hanya dapat mempengaruhi khalayak yang notabene adalah 

target siaran VOA. Bahkan, pemerintah yang seharusnya menjadi filter keberadaan 

lembaga siaran asing di Indonesia, malah memberi dukungan penuh kepada VOA 

untuk terus bersiaran dan memberi perspektif berbeda pada khalayak. 
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BAB VI 

PENUTUP  

 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis wacana van Dijk yang berkaitan dengan 

kerja sama media antara VOA (Voice of America) dengan Radio Dangdut Indonesia dapat 

disimpulkan: 

1. Dimensi teks dalam program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving tersebut 

bermula dari pemilihan tema dan dengan banyaknya penggunaan istilah bahasa inggris 

serta suasana yang dibentuk sehingga dapat memainkan theatre of mind pendengar dan 

membentuk opini tersendiri mengenai hari Thanksgiving. 

2. Aspek kognisi sosial dalam program VOA GONDANDIA episode Thanksgiving mengenai 

perspektifnya yang sudah lebih dahulu terbawa oleh budaya Amerika dan secara tidak sadar 

meneruskannya kepada pendengar Radio Dangdut Indonesia. 

3. Dalam dimensi konteks sosial, kekuasaan yang besar dari Amerika dan akses besar  yang 

dimilikinya lewat VOA (Voice of America), menjadikan adanya sebuah praktik hegemoni 

kultural yang terdapat dalam program VOA GONDANGDIA episode Thanksgiving. 

 

B. SARAN 

1. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang sejenis dan program, 

episode, maupun angle yang berbeda sehingga dapat diketahui dari beberapa program 

VOA yang ada selain pada program VOA Gondangdia episode Thanksgiving. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebaiknya Radio Dangdut Indonesia mengkaji 

ulang jika ada perihal kerjasama kembali yang dilakukan dengan media luar negeri 
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seperti kerjasama media yang dilakukan dengan VOA (Voice of America) dalam 

program VOA GONDANGDIA. Pengkajian ini dilakukan untuk meminimalisir praktik 

media asing sebagai sebuah media yang mempunyai power yang lebih besar.   

3. Pihak Radio Dangdut Indonesia juga jangan hanya memikirkan aspek gengsi semata, 

namun juga esensi sebuah kerjasama dimana kedua pihak sebaiknya sama-sama 

diuntungkan. Pembuatan naskah serta penentuan topik juga sebaiknya dibuat lebih 

berimbang sehingga tidak terkesan bahwa acara VOA GONDANGDIA hanya 

memberikan kesan yang baik terhadap Amerika. 
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