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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pidato adalah serangkaian kata yang tersusun secara sistematis 

disampaikan pada khalayak umum pada situasi tertentu dengan tujuan 

menyampaikan pikiran dan perasaan mempengaruhi orang lain sehingga 

mereka dapat mengikuti kehendak kita. Dengan peranan retorika sebagai 

ilmu berbicara yang menggunakan tehnik pemakaian bahasa berdasarkan 

pada pengetahuan. Pidato merupakan sebuah komunikasi publik, demikian 

pula dengan komuniksi politik, pidato merupakansalah satu bagian penting 

yang tidak dapat dipisahkan. Pidato politik menjadi salah satu media untuk 

menyampaikan makna politik pada masyarakat.  

Sebuah pidato dapat mengandung kebenaran yang relatif, juga 

dapat mengandung kebenaran sejati. Artinya pidato dapat mencerminkan 

sebuah kebenaran yang tidak nyata, atau dibuat-buat, serta dapat pula 

mengandung kebenaran yang nyata. Karena pidato menggunakan tehnik-

tehnik memanipulasi emosi untuk menyentuh hati pendengarnya. Dalam 

kajian retorika tidak hanya ilmu pidato, tetapi meliputi pengetahuan sastra, 

gramatika dan logika. Sebuah pidato mempunyai makna atau maksud 

dalam setiap pemilihan bahasa, kata, intonasi, maupun gaya bicara, semua 

mengandung makna sebagaimana ajaran retorika. Pidato politik dalam hal 

ini termasuk dalam pidato manuskrip, yaitu pidato yang menggunakan 

teks. Untuk memahami makna apa dalam sebuah teks, dalam kajian ilmu 

komunikasi disebut analisis wacana.  
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Analisis wacana merupakan metode untuk mengetahui tentang 

“bagaimana” (how) dalam sebuah makna atau teks komunikasi. Oleh 

karena itu analisis wacana dapat mengetahui tidak hanya bagaimana isi 

teks berita dan makna yang tersembunyi dalam sebuah teks, tetapi 

bagaimana makna itu disampaikan. Ada beberapa model analisis wacana 

salah satunya adalah model Van Dijk yang sering disebut dengan model 

“kognisi sosial”. Menurut Van Dijk, penelitian atau wacana tidak cukup 

hanya didasarkan pada alalisis atas teks semata, karena teks hanya hasil 

dari suatu praktik produksi yang harus diamati. Analisa jenis ini juga dapat 

melihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga diperoleh suatu 

pengetahuan mengapa teks bisa semacam itu (dalam Eriyanto, 2011: 221). 

Wacana oleh Van Dijk digambarkan dalam tiga dimensi yaitu teks, kognisi 

sosial, dan konteks sosial. Inti analisisnya adalah menggabungkan tiga 

dimensi wacana tersebut. Dalam pandanganya, analisis wacana tidak 

dibatasi hanya pada struktur teks, karena sruktur wanaca itu sendiri 

menunjukan sebuah makna, pendapat, dan makna. Untuk membongkar 

makna tersembunyi dari teks, dibutuhkan analisis kognitif dan konteks 

sosial (eriyanto, 2011: 260).  

Pidato pemimpin politik, apalagi pidato presiden adalah salah satu 

cara atau strategi dalam menyampaikan produk atau makna politik tokoh 

yang bersangkutan. Pidato presiden mempunyai posisi penting dalam 

komunikasi politik. Pidato presiden juga mempengaruhi masyarakat 

berpikir tentang realitas politik yang ada.  
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Dalam pidato presiden Ir. Joko Widodo atau yang biasa dengan 

panggilan Jokowi pada 5 November 2016 yang berkaitan dengan demo 

dugaan penistaan agama pada 4 November 2016 merupakan bentuk 

komunikasi politik yang ditunjukan oleh pemimpin negara pada khalayak 

saat ada fenomena politik yang sedang berlangsung.  

Aksi demo 4 November disebut juga aksi bela Al-Qur'an atau aksi 

damai 4 November, terjadi pada 4 November 2016 bertujuan untuk 

memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama 

atau yang dikenal sebagai Ahok yang dianggap menghina agama Islam. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Untuk penelusuran terhadap aspek makna pada teks pidato presiden 

Joko Widodo (Jokowi), peneliti menggunakan pendekatan wacana model 

Van Dijk. Oleh karena itu, aspek makna teks pada pidato Jokowi tersebut 

akan digali pada elemen-elemen wacana model Van Dijk yang dirumuskan 

dalam pernyataan sebagai berikut: 

1. Makna apa yang terkandung dalam teks pidato Jokowi pasca demo 

aksi damai 4 november? 

2. Bagaimana pemaknaan realitas sosial yang tercermin dalam teks 

pidato politik Jokowi pasca demo 4 November 

Dengan demikian, peneliti ini menyangkut masalah apa yang 

dikatakan, bagaimana pendapat disusun dan dirangkai, makna yang ingin 

ditekankan. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/4_November
https://id.wikipedia.org/wiki/2016
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Gubernur_Daerah_Khusus_Ibukota_Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Tjahaja_Purnama
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Tentunya dengan pendekatan analisis wacana ini, peneliti memiliki 

maksud dan tujuan yang diungkapkan antara lain sebagai berikut : 

1. Peneliti ingin mengetahui makna yang terkandung dalam pidato 

presiden Jokowi dalam struktur teks pidato pasca aksi demo 4 

november. 

2. Peneliti ingin menungkap realitas sosial oleh presiden Jokowi yang 

tercermin dalam teks pidato pasca demo 4 November. 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Secara akademis, diharapkan memberikan kontribusi dalam kajian 

ilmu komunikasi khusunya dalam bidang komunikasi politik. Untuk 

mengungkap makna dalam sebuah pidato politik utamanya dengan 

menggunakan analisa wacana model Van Dijk. 

2. Secara praktis, penelitian pada pidato jokowi pasca demo 4 November 

ini, peneliti mengungkapkan makna yang disampaikan presiden 

Jokowi sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat. 


