
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pidato sebagai Media Penyampaian Makna Komunikasi 

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris 

“communication”),secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari 

bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata 

communis Dalam kata communis ini memiliki makna „berbagi‟ atau 

„menjadi milik bersama‟ yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk 

kebersamaan atau kesamaan makna. 

Untuk memahami pengertian komunikasi tersebut sehingga dapat 

dilancarkan secara efektif dalam Effendy(1994:10) bahwa para peminat 

komunikasi sering kali mengutip paradigma yang dikemukakan oleh 

Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 

Communication in Society. Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik 

untuk untuk menjelaskan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan 

sebagai berikut: Who Says What In Which Channel To Whom With What 

Effect? 

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, secara sederhana 

proses komunikasi adalah pihak komunikator membentuk (encode) makna 

dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak 

penerima yang menimbulkan efek tertentu. 

Menurut Karlfried Knapp (dalam Tommy,2009 : 6) komunikasi 

merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol 

linguistik, seperti simbol verbal dan non verbal. Sistem ini dapat 
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disosialisakan secara langsung / tatap muka atau melalui menia lain. 

Makna komunikasi terdiri dari dua aspek, isi makna dan lambang 

(symbol). Pidato sendiri merupakan bentuk komunikasi publik yang 

disusun menggunakan simbol-simbol dari bahasa verbal dan nonverbal 

dalam penyampaianya, sehingga dapat diterima dengan baik oleh 

khalayak. Maka pidato bisa dikatakan sebagai bentuk dalam penyampaian 

makna komunikasi. Dimana pidato bermuatan makna komunkasi yang 

terdiri dari makna dan lambang. 

Ada beberapa jenis pidato dari caranya dalam menyampaikan, seperti 

pidato yang dilakukan dengan menghafal teks, pidato yang dilakukan tanpa 

persiapan atau sepontan, sampai pidato yang dilakukan dengan membaca naskah 

atau teks pidato dari awal sampai akhir yang disebut dengan Manuskrip. 

“Manuskrip diperlukan oleh tokoh nasional, sebab kesalahan satu kata saja dapat 

menimbulkan kekacauan dan berakibat jelek  bagi pembicara” (Rakhmat, 2002: 

18). Dapat dikatakan pidato ini dibutuhkan pada situasi yang formal dan dalam 

momen yang penting atau sakral. Karena bukan pidato biasa, tapi dilakukan 

dalam momen – momen tertentu oleh orang yang dianggap penting. Seperti 

pidato yang dilakukan oleh bupati/walikota, gubernur, presiden. Beberapa 

keuntungan dari pidato ini seperti kata-kata yang dipilih adalah sebaik-baik kata-

kata, tentunya halhal yang diluar konteks tidak akan terjadi karena membaca teks, 

bukan menghafal, manuskrip juga dapat diterbitkan atau diperbanyak. Sehingga 

dalam hal ini, baik pidato maupun teks pidatonya dapat menjadi media atau alat 

dalam menyampaikan makna. Seperti dalam kasus ini adalah pidato pertama 

presiden Joko Widodo pada saat upacara pelantikan menjadi media untuk 

menyampaikan makna kepada masyarakat Indonesia. Pidato ini bersifat formal 

dan termasuk dalam manuskrip yang mana dilakukan dengan membaca teks yang 
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telah ditulis. Pidato tersebut mengandung makna yang terdiri dari isi makna dan 

simbol-simbol yang ingin disampaikan kepada masyarakat. 

2.2 Teks dalam Paradigma Kritis 

Teks bisa diartikan sebagai “senperangkat makna yang ditransmisikan 

dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium tertentu dan 

dengan kode-kode tertentu. Mengajukan suatu definisi yang mengatakan bahwa 

teks adalah wacana (berarti lisan) yang difiksasikan ke dalam bentuk tulisan. 

Dengan demikian, teks adalah fiksasi atau pelembagaan sebuah peristiwa wacana 

lisan dalam bentuk tulisan. Dalam definisi tersebut secara implisit 

memperlihatkan adanya hubungan antara tulisan dengan teks. Apabila tulisan 

adalah bahasa lisan yang difiksasikan dalam bentuk tulisan, maka teks adalah 

wacana ( lisan) yang difiksasikan dalam bentuk teks. Guy Cook (dalam Eriyanto, 

2011: 9) mendefinisikan teks adalah semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata 

yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi, 

ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. 

Dalam teori bahasa, apa yang dinamakan teks tak lebih dari himpunan 

huruf yang membentuk kata dan kalimat yang dirangkai dengan sistem makna 

yang disepakati oleh masyarakat, sehingga sebuah teks ketika dibaca bisa 

mengungkapkan makna yang dikandungnya. Dalam konteks wacana, makna kata 

dapat dibatasi sebagai “hubungan antara bentuk dengan hal atau barang yang 

diwakilinya. Menurut pandangan Halliday, teks dimaknai secara dinamis. Teks 

adalah bahasa yang sedang melaksanakan tugas tertentu dalam konteks situasi. 

Teks berkaitan dengan apa yang secara aktual “dilakukan”, “dimaknai”, dan 

“dikatakan” oleh masarakat dalam situasi yang nyata. Halliday juga 

mendefinisikan teks sebagai suatu pilihan semantis (semantic choice) dalam 

konteks sosial, suatu cara pengungkapan makna lewat lisan atau tulis. Semua 
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bahasa yang mengambil bagian tertentu dalam konteks situasi dapat dinamakan 

teks. 

Dalam pandangan kritis, teks memiliki makna tersendiri. Paradigma kritis 

terutama bersumber dari pemikiran sekolah Frankfurt. Ketika itu di Jerman terjadi 

proes propaganda besar-besaran Hitler. Media dipenuhi prasangka, retorika, dan 

propaganda. Media dijadikan alat dari pemerintah untuk mengontrol publik, 

menjadi sarana pemerintah mengobarkan semangat perang. Ternyata, media 

bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan. Dari 

sini lahirlah pemikiran yang berbeda yang dikenal sebagai aliran kritis. Salah satu 

sifat dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi 

masyarakat dewasa ini. Karena kondisi masyarakat yang kelihatannya produktif 

dan bagus sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan 

menipu kesadaran khalayak (dalam Eriyanto, 2011: 24).  

2.3 Politik dan Wacana  

Politik adalah masalah kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk membuat 

keputusan, mengendalikan sumber daya, mengendalikan perilaku orang lain, dan 

sering juga mengendalikan nilai-nilai yang dianut orang lain. Politik selalu terkait 

dengan kekuasaan dan penegakan keyakinan-keyakinan politik yang dilakukan 

melalui beberapa cara. Seperti melalui kekerasan, bisa pula melalui bujukan atau 

rayuan. agar sebuah kelompok bisa mendapatkan kekuasaan, mereka bisa 

membujuk orang lain agar percaya bahwa apa yang diinginkan kelompok tersebut 

agar sama dengan yang diinginkan orang lainnya. Untuk mewujudkan hal 

tersebut perlu ada ideologi. Yakni sesuatu yang membuat keyakinan-keyakinan 

yang ingin ditanamkan penguasa kepada warganya dimana hal itu menjadi terasa 

wajar dan masuk akal bagi masyarakat. 
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2.4 Bahasa sebagai Bentuk Pendefinisian Realitas dan Politik Penandaan 

Ada dua cara untuk mendefinisikan bahasa  fungsional dan formal. 

Definisi fungsional melihat bahasa dari segi fungsinya, sehingga bahasa diartikan 

sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Definisi 

formal menyebutkan bahasa sebagai semua kalimat yang terbayangkan, yang 

dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Dalam tesis klasik dunia filsafat 

menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk berpikir. Konsekuensi logis dari 

tesis ini ialah bahwa manusia adalah makhluk berbahasa. Manusia 

mengungkapkan pikirannya lewat bahasa. Hubungan antara bahasa dan pikiran 

sangat erat. Bahasa yang kacau menunjukkan cara berpikir yang kacau. Bentuk 

bahasa yang sederhana juga menunjukkan jalan pikiran orang yang memakai 

bahasa itu. Namun bagi Lorens Bagus (1990) bahasa tidak sama dengan pikiran. 

Pikiran memakai bahasa sebagai alat ekspresi. Pikiran tertentu bisa diekspresikan 

lain. Dalam kenyataan hidup, tidak ada yang gampang dimanipulasi seperti 

bahasa. Bahasa mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat dan lebih tajam dari 

sebuah pisau. Di dalamnya terdapat kekuatan yang tidak tampak yang diberi 

nama komunikasi. 

Menurut Halliday secara makro fungsi-fungsi  bahasa dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Fungsi ideasional: untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas 

hubungan di antara anggota masyarakat. 

2. Fungsi interpersonal: untuk menyampaikan informasi di antara anggota 

masyarakat. 

3. Fungsi tekstual: untuk menyediakan kerangka, pengorganisasian diskursus 

(wacana) yang relevan dengan situasi. 
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Dalam dunia politik juga tidak bisa lepas dari bahasa. Bahasa bisa 

digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Politik menggunakan bahasa 

untuk berkomunikasi dengan khalayak. Penggunaan bahasa dalam komunikasi 

politik mengarah pada pembentukan realitas oleh elit politik untuk membentuk 

wacana publik demi tujuan tertentu. Bahasa menjadi suatu pendorong penting 

dalam memperbaiki komunikasi para penguasa dalam membentuk realitas 

tertentu sebagai sebuah wacana untuk melawan persepsi negatif publik mengenai 

pemerintah. Sebagaimana dalam filsafat bahasa (dalam Sobur, 2012: 16) 

dikatakan bahwa orang menciptakan realitas dan menatanya lewat bahasa. Bahasa 

mengungkapkan hal yang tersembunyi menjadi kenyataan. Dengan bahasa itu 

juga dapat menghancurkan realitas orang lain. 

Dalam proses pembentukan realitas, menurut Stuart Hall (dalam 

Eriyanto, 2011: 29) ada dua titik sebagai perhatian. Pertama bahasa. Dimana 

suatu wacana publik dipahami sebagai arena pertarungan sosial, dan semua 

diartikulasikan lewat bahasa. Bahasa dan wacana dianggap sebagai arena 

pertarungan sosial, dan bentuk pendefinisian realitas. Karena pemaknaan lahir 

dari pertarungan sosial, pemaknaan bisa berubah-ubah tergantung pada 

bagaimana kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat tersebut saling 

memperebutkan diri. Kedua, politik penandaan. Yakni bagaimana praktik sosial 

dalam membentuk makna, mengontrol, dan menentukan makna.  

2.5 Nilai Persuasif dalam Pidato Politik 

Dalam proses komunikasi tentu memiliki maksud dan tujuan tertentu, 

seperti persuasi atau mempengaruhi seseorang, mengubah emosi, sikap, dan  

perilaku. Sebagaimana model komunikasi yang diungkapkan oleh Shannon dan 

Weaver, yang mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan makna 

untuk dikomunikasikan. Pemancar mengubah makna menjadi signal yang sesuai 
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dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang digunakan untuk 

mengirim signal dari pemancar ke penerima. Adapun saluran tersebut adalah 

bahasa. Komunikasi tidak dapat terlepas dari bahasa, komunikasi sangat erat 

kaitannya dengan bahasa. Dimana dalam proses komunikasi, bahasa digunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan makna, baik itu dengan bahasa verbal maupun 

nonverbal. Maka dalam komunikasi persuasif tentu juga sangat berhubungan 

dengan bahasa. Bahasa menjadi kunci dalam melangsungkan komunikasi 

persuasif. Bagaimana pemilihan bahasa yang digunakan akan sangat 

mempengaruhi dalam keberhasilan komunikasi. 

Disebutkan bahwa fungsi komunikasi secara instrumental mempunyai 

beberapa tujuan umum, yakni menginformasikan, mengajar, mendorong, 

mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan 

tindakan, dan juga untuk menghibur. Dari beberapa hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi instrumental bertujuan untuk membujuk (bersifat 

persuasif). Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan (to 

inform) mengandung muatan persuasif, artinya bahwa pembicara menginginkan 

pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya 

akurat dan layak untuk diketahui (Mulyana, 2005: 30).  

Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja digunakan untuk menciptakan 

dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan 

tersebut. Studi komunikasi membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang 

dapat kita gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang 

lain demi keuntungan bersama. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk 

mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek, 

ataupun tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek itu misalnya seperti untuk 

memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang baik, memperoleh simpati, 
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empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik, yang antara lain dapat diraih 

lewat pengelolaan kesan (impression management), yakni taktik-taktik verbal dan 

nonverbal, seperti berbicara sopan, mengobral janji, mengenakan pakaian necis, 

dan sebagainya yang pada dasarnya untuk menunjukkan kepada orang lain siapa 

diri kita seperti yang kita inginkan. Taktik itu lazim kita lihat pada saat orang 

melakukan kampanye politik (Mulyana, 2005: 30-31). 

Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian 

komunikasi, misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing, ataupun 

keahlian menulis. Kedua tujuan itu tentu saja berkaitan, artinya bahwa 

pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk mencapai tujuan 

jangka panjang berupa keberhasilan dalam karir, misalnya untuk memperoleh 

jabatan, kekuasaan, penghormatan sosial, dan kekayaan. Thomas Harrel, seorang 

profesor bidang bisnis di Stanford Universuty (dalam Mulyana, 2005: 31) 

menyatakan bahwa faktor paling sering membuat seseorang itu sukses adalah 

kesukaan berbicara. Harrel mengemukakan bahwa nyatanya para pemimpin besar 

adalah komunikator besar, seraya mengutip pendapat John Callen bahwa hal 

terpenting bagi seorang Chief Executive Officer (CEO) sesudah keahliannya 

adalah kemampuan berkomunikasi. 

Dalam retorika seni kuno mengajarkan tentang bagaimana berbicara 

secara elegan dan persuasif. Meskipun aturan-aturan retorika yang digunakan 

pada masa Yunani Kuno tidak tepat lagi digunakan politisi dewasa ini, namun 

mereka tetap kebiasaan-kebiasaan tertentu yang bisa memperkuat dampak yang 

ditimbulkan oleh ucapan atau tulisan mereka (Thomas & Wareing, 2007: 50). 

Studi tentang persuasi oleh banyak orang disebut dengan retorika. Masa 

kejayaan Yunani dan Romawi telah memperkenalkan Retorika sebagai 
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pembuatan pidato (speech-making) yang umumnya digunakan untuk penampilan 

di muka umum. Aristoteles mengidentifikasikan tiga cara pokok retorika yakni 

Retorika deliberative, dirancang untuk mempengruhi orang-orang dalam masalah 

kebijakan pemerintah dengan menggambarkan keuntungan dan kerugian relative 

dari cara-cara alternative dalam melakukan segala sesuatu. Fokusnya ialah pada 

apa yang akan terjadi di masa depan jika ditentukan kebijakan tertentu. Jadi ia 

menciptakan dan memodifikasi pengharapan atas hal yang akan datang. 

Retorika forensik adalah yuridis. Ia berfokus pada apa yang terjadi pada 

masa lalu untuk menunjukkan rasa bersalah atau tidak bersalah, pertanggung 

jawaban atau hukuman dan ganjaran. Retorika demonstrative adalah epideiktik, 

wacana yang memuji dan menjatuhkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat 

sifat baik dan sifat buruk seseorang, suatu lembaga, atau gagasan. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa retorika 

berhubungan dengan pemerintahan yang juga berkaitan dengan politik. Pidato 

politik adalah pidato yang bermuatan politik, digunakan untuk kepentingan 

politik. Pidato politik bukan untuk mengajari sesuatu tapi untuk mempengaruhi 

dan meyakinkan khalayak yang menjadi pendengar pidato tersebut. Jadi terlihat 

bahwa pidato politik menandung nilai persuasif, seingga di sini dapat dikaitkan 

antara pidato politik dengan komunikasi persuasif. 

2.6 Wacana dalam Pidato Menurut Perspektif Kritis 

Sebuah pidato mengandung makna atau wacana tertentu. Karena pidato 

adalah satuan bahasa yang mengandung makna. Untuk menganalisa makna dari 

bahasa tersebut dikenal dengan analisis wacana. Analisis wacana dalam 

paradigma penelitian kritis, yakni suatu paradigma berpikir yang melihat makna 

sebagai pertarungan kekuasaan, teks dipandang sebagai bentuk dominasi suatu 
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kelompok pada kelompok lain. Wacana dengan demikian adalah suatu alat 

representasi dimana satu kelompok dominan memarjinalkan posisi kelompok 

yang tidak dominan.  

Dalam pandangan kritis, analisis wacana tidak dipusatkan pada kebenaran 

atau ketidak benaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada 

analisis kontruktivisme. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai 

representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana 

tertentu, maupun strategi-strategi didalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana 

dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa, seperti 

batasan-batasan apa yang diperkenalkan menjadi wacana, perspekitif yang mesti 

dipakai, topik apa yang dibicarakan. Dengan semacam ini, wacana melihat bahasa 

selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam pembentukan subjek, 

dan berbagai tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat. Karena 

memakai perspektif kritis, analisis wacana disebut sebagai analisis wacana kritis 

(Critical Discourse Analysis atau CDA). 

Ada beberapa karakteristik penting dari analisis wacana kritis yang 

diambil dari tulisan Teun A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto, 

2011: 8). 

1. Tindakan 

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan 

pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. 

Seseorang berbicara, menulis, dan menggunakan bahasa untuk berinteraksi 

dan berhubungan dengan orang lain. Dengan pemahaman semacam ini, ada 

dua konsekuensi bagaimana wacana harus dipandang. Pertama, wacana 

dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah untuk mempengaruhi, 
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mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, dan sebagainya. Kedua, wacana 

dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan 

sesuatu yang diluar kendali atau diekspresikan diluar kesadaran. 

 

2. Konteks 

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, 

situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang di produksi, 

dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Titik perhatian analisis 

wacana ialah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam 

suatu proses komunikasi. Studi mengenai bahasa di sini memasukkan konteks, 

karena bahasa selalu berada dalam konteks dan tidak ada tindakan komunikasi 

tanpa partisipan, interteks, situasi, dan sebagainya. Para antropolog 

memberikan tiga ciri yang harus dipenuhi untuk menciptakan suatu konteks. 

Konteks adalah satu situasi yang terbentuk karena terdapat setting, kegiatan, 

dan relasi. Jika terjadi interaksi antara tiga komponen itu, maka terbentuklah 

konteks. Sebuah wacana harus menampakkan interaksi antara tiga komponen 

tersebut. Interpretasi tentang wacana tersebut didasarkan pada interaksi tiga 

komponen tersebut, interaksi yang dimaksud dalam wacana ialah interaksi 

berbahasa. 

3. Historis 

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti wacana 

diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti tanpa 

menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa 

mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks historis 

tertentu. Pemahaman mengenai wacana teks ini hanya akan diperoleh kalau 

kita bisa memberikan konteks historis dimana teks itu diciptakan. Bagaimana 

situasi sosial politik, suasana pada saat itu. 
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4. Kekuasaan 

Di dalam analisis wacana kritis juga dipertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) di dalam analisisnya. Setiap wacana yang muncul, dalam bentuk teks, 

percakapan atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, 

wajar, dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep 

kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan antara wacana dan masyarakat. 

Kenyataan tersebut mengimplikasikan bahwa analisis wacana kritis tidak 

membatasi diri pada detail teks atau struktur wacana saja, tetapi juga 

menghubungkan dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya tertentu. 

Dari uraian karakteristik tersebut, terkait dengan penelitian ini, maka 

analisis wacana dapat menjadi dasar untuk menganalisa mengenai teks  dalam 

sebuah pidato. Secara kritis, analisis wacana dapat mengungkap kekuasaan, 

kontrol wacana atau bentuk mempengaruhi, memanipulasi emosi, yang tertuang 

dalam teks komunikasi. Dengan mengambil posisi sebagai paradigma kritis, teori-

teori wacana yang digunakan tentu saja bukan dari kajian linguistik, tetapi 

pengertian wacana yang diperkenalkan oleh Michel Foucault dan Althuser. 

Dimana Foucault mengenalkan wacana sebagai praktik sosial. Wacana berperan 

dalam mengontrol, menormalkan dan mendisiplinkan individu. Smentara menurut 

Althusser, wacana berperan dalam mendefinisikan individu dan memposisikan 

seseorang dalam posisi tertentu. Wacana tertentu membentuk subjek dalam 

posisi-posisi tertentu.  

Kedua konsep wacana tersebut dinilai abstrak, mereka menggunakan 

konsep wacana dalam definisi dan pengertian umum, yakni relasi dan praktik 

sosial yang ada dalam masyarakat. Dari kedua konsep wacana umum ini untuk 

melihat bagaimana teks harus dianalisis, maka beberapa ahli berangkat dari aspek 

mikro dalam teks seperti kata, kalimat, gambar dan lain sebagainya untuk melihat 
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struktur yan lebih besar, yakni pertarunan kekuasaan. Seperti konsep analisis 

wacana kritis yang diperkenalkan oleh Teun A. van Dijk. Analisis wacana Teun 

Van Dijk ini disebut juga sebagai “ kognisi sosial”, di mana penelitian atas 

wacana tidak cukup hanya didasarkan atas teks semata, karena teks hanya hasil 

dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini juga harus dilihat 

bagaimana suatu teks di produksi, sehingga bisa diperoleh suatu pengetahuan 

kenapa teks bisa jadi seperti itu.  

Wacana oleh Van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/ bangunan: 

teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis Van Dijk adalah 

menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan analisis. 

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

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

sosial, dipelajari proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu pembuat 

teks. Sedangkan aspek ketiga mempelajari bangunan wacana yang berkembang 

dalam masyarakat akan suatu masalah. Analisis van Dijk di sini menghubungkan 

analisis tekstual yang memusatkan perhatian melulu pada teks, ke arah analisis 

yang komprehensif bagaimana teks itu dibuat, baik dalam hubungannya dengan 

individu penulis, maupun dari lingkungan sekitar penulis atau masyarakat. Model 

analisis van Dijk ini dapat digambarkan sebagai berikut (dalam Eriyanto, 2011: 

224-225): 

Model Analisis Teun A.Van Dijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteks  

 

 

Kognisi Sosial 

Teks  
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Menurut Budiman, teks bisa diartikan sebagai “seperangkat makna  yang 

ditransmisikan dari seorang pengirim kepada seorang penerima melalui medium 

tertentu dan dengan kode – kode tertentu” (dalam Sobur, 2012: 52). Van Dijk 

melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur / tingkatan yang masing – masing 

bagian saling mendukung. Ia membagi ke dalam tiga tingkatan yang digambarkan 

sebagai berikut (dalam Eriyanto, 2011: 225- 227): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Struktur Teks Van Dijk 

 

Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu dipahami van Dijk 

sebagai bagian dari strategi pembuat teks. Pemakaian kata tertentu, kalimat, gaya 

tertentu bukan semata – mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, tetapi 

dipandang sebagai politik berkomunikasi – suatu cara untuk mempengaruhi 

pendapat umum, menciptakan dukungan, memeperkuat legitimasi, dan 

Struktur Makro 

Makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari 

topik/tema yang diangkat oleh suatu teks. 

Superstruktur 

Kerangka suatu teks, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, 

dan kesimpulan. 

Struktur Mikro 

Makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan 

kata, kalimat dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. 
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menyingkirkan lawan atau penentang. Struktur wacana adalah cara yang efektif 

untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang 

menyampaikan makna. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas 

pilihan dan sikap, membentuk kesadaran politik, dan sebagainya. Berikut akan 

diuraikan satu persatu elemen wacana van Dijk tersebut.  

 

 

Tabel 2: Elemen Wacana Van Dijk Struktur Wacana 

Struktur 

wacana  

Hal yang diamati elemen 

Struktur 

Mikro 

Tematik (apa yang dikatakan?) Topik  

SuperStruktur Skematik (bagaimana pendapat 

disusun dan dirangkai?) 

Skema 

Stuktur 

Mikro 

Semantik (makna yang ingin 

ditekankan dalam teks) 

Latar,Detail,maksud, 

peranggapan, 

nominalisasi 

Struktur 

Mikro 

Sistaksis (bagaimana pendapat 

disampaikan) 

Bentuk kalimat 

koherensi kata ganti 

Struktur 

Mikro 

Stilistik (bagaimana pendapat 

disampaikan) 

leksikon 

Struktur 

Mikro 

Retoris (bagaimana dan cara apa 

penekanan dilakukan) 

Grafis, Metafora, 

Ekapresi 

 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa 

juga disebut sebagai gaasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks 

(Eriyanto, 2011: 229). Topik menggambarkan apa yang ingin disampaikan atau 

diungkapkan oleh pembuat teks, topik ini menunjukkan konsep dominan, sentral, 

dan paling penting dari isi suatu teks, sering disebut sebagai tema atau topik. Van 

Dijk memandang topik sebagai suatu struktur makro atau gambaran umum yang 

koheren dari wacana. Dijk menyebut hal ini sebagai koherensi global (global 
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coherence), yakni bagianbagian dalam teks, topik ini ini akan didukung oleh 

subtopik satu dan subtopik lain yang saling mendukung terbentuknya topik 

umum. Subtopik ini juga didukung oleh serangkaian fakta yang ditampilkan yang 

menunjuk dan menggambarkan subtopik, sehingga dengan subbagian yang saling 

mendukung antara satu bagian dengan bagian yang lain, teks secara keseluruhan 

mermbentuk teks yang koheren dan utuh. 

Teks atau wacana mempunyai skema atau alur dari pendahuluan sampai 

akhir. Alur tersebut menunjukkan bagaimana bagian-bagian dalam teks disusun 

dan diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Menurut van Dijk, arti penting 

dari skematik adalah strategi pembuat teks untuk mendukung topik tertentu yang 

ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. 

Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, dan bagian mana yang 

bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Seperti 

juga pada struktur tematik, superstruktur ini dalam pandangan van Dijk, dilihat 

sebagai satu kesatuan yang koheren dan padu. Semua bagian dan skema ini 

dipandang sebagai strategi bukan saja bagaimana bagian dalam teks itu hendak 

disusun tetapi juga bagaimana membentuk pengertian sebagaimana dipahami atau 

pemaknaan pembuat teks atas suatu peristiwa (Eriyanto, 2011: 233).  

Latar merupakan bagian teks yang dapat mempengaruhi semantik (arti) 

yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan ke arah manapandangan 

khalayak hendak dibawa. Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat 

yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberikan kesan 

bahwa pendapat tersebut sangat beralasan. Oleh karena itu, latar membantu orang 

menyelidiki bagaimana seseorang memberi pemaknaan atas suatu peristiwa. Latar 

dapat menjadi pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Oleh karena 

itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa 
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maksud yang ingin disampaikan. Latar peristiwa itu dipakai untuk menyediakan 

dasar hendak ke mana makna teks dibawa (Eriyanto, 2011: 235-236). 

Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan seseorang. Detil yang lengkap dan panjang lebar merupakan 

penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk menciptakan citra tertentu 

kepada khalayak. Dalam mempelajari detil, yang harus kita teliti adalah dari 

keseluruhan dimensi peristiwa, bagian mana yang diuraikan secara panjang lebar, 

dan bagian mana yang diuraikan dengan detil yang sedikit? Kenapa seseorang 

lebih memilih menguraikan dari dimensi tertentu dan bukan dimensi yang lain? 

Apa efek dari penguraian detil itu terhadap seseorang/kelompok/gagasan yang 

dibuat? 

Elemen maksud melihat informasi yang menguntungkan komunikator 

akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Dengan semantik tertentu, seorang 

komunikator dapat menyampaikan secara implisit informasi atau fakta yang 

merugikan dirinya, sebaliknya eksplisit akan menguraikan informasi yang 

menguntungkan dirinya. Dalam konteks media, elemen maksud menunjukkan 

bagaimana secara implisit dan tersembunyi pembuat teks menggunakan praktik 

bahasa tertentu untuk menonjolkan basis kebenarannya dan secara implisit pula 

menyingkirkan versi kebenaran lain (Eriyanto, 2011: 240-241). 

Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana 

seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta 

atau peristiwa. Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah, berhubungan, atau 

malah sebab akibat. Pilihan-pilihan mana yang diambil ditentukan oleh sejauh 

mana kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut (Eriyanto, 2011: 242). 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat dalam teks. Dua 



22 
 

buah kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan 

sehingga tampak koheren. Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antaranya 

dari kata hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. Apakah 

dua kalimat dipandang sebagai hubungan kausal (sebab akibat), hubungan 

keadaan, waktu, kondisi, dan sebagainya. Koherensi merupakan elemen yang 

menggambarkan bagaimana peristiwa dihubungkan atau dipandang saling 

terpisah. (Eriyanto, 2011: 243). 

Koherensi kondisional di antaranya dimaknai dengan pemakaian anak 

kalimat sebagai penjelas. Di sini ada dua kalimat, di mana kalimat kedua adalah 

penjelas atau keterangan dari proposisi pertama, yang dihubungkan dengan kata 

hubung (konjungsi) seperti “yang” atau “dimana”. Kalimat kedua fungsinya 

dalam kalimat semata hanya penjelas (anak kalimat), sehingga ada atau tidak ada 

anak kalimat itu tidak akan mengurangi arti kalimat. Anak kalimat itu menjadi 

cermin kepentingan komunikator karena ia dapat memberi keterangan yang 

baik/buruk terhadap suatu pernyataan. Koherensi penjelas ini banyak dipakai, 

bukan hanya dimaksudkan untuk memberi penjelasan terhadap frase atau kata 

tetapi juga melabeli dengan kesan baik atau buruk terhadap seseorang atau 

peristiwa (Eriyanto, 2011: 244-245). 

Kalau koherensi kondisional berhubungan dengan pertanyaan bagaimana 

dua peristiwa dihubungkan/ dijelaskan, maka koherensi pembeda berhubungan 

dengan pertanyaan bagaimana dua peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua 

buah peristiwa dapat dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan 

(contrast) dengan menggunakan koherensi ini. Efek pemakaian koherensi 

pembeda ini bermacam-macam. Akan tetapi, yang terlihat nyata adalah 

bagaimana pemaknaan yang diterima oleh khalayak berbeda. Karena satu fakta 

atau realitas dibandingkan dengan realitas yang lain. Di sini yang harus di kritisi 



23 
 

adalah bagian mana yang diperbandingkan dan dengan cara apa perbandingan itu 

dilakukan. Apa efek dari perbandingan tersebut, apakah membuat satu fakta 

menjadi lebih baik atau bertambah buruk (Eriyanto, 2011: 247-248). Bentuk 

kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu 

prinsip kausalitas. Di mana ia menanyakan apakah A yang menjelaskan B, 

ataukah B yang menjelaskan A. Logika kausalitas ini kalau diterjemahkan ke 

dalam bahasa menjadi susunan subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang 

diterangkan)/ bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan teknis kebenaran tata 

bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk oleh susunan kalimat. Dalam 

kalimat yang berstruktur aktif, seseorang menjadi subjek dari pernyataannya, 

sedangkan dalam kalimat pasif seseorang menjadi objek dari pernyataannya 

(Eriyanto, 2011: 252). 

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai 

oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. 

Dalam mengungkapkan sikapnya, seseorang dapat menggunakan kata ganti 

“saya” atau “kami” yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap 

resmi komunikator semata-mata. Akan tetapi, ketika memakai kata ganti “kita” 

menjadikan sikap tersebut sebagai representasi dari sikap bersama dalam suatu 

komunitas tertentu. Batas antara komunikator dengan khalayak dengan sengaja 

dihilangkan untuk menunjukkan apa yang menjadi sikap komunikator juga 

menjadi sikap komunitas secara keseluruhan. 

Elemen wacana praanggapan (presupposition) merupakan pernyataan 

yang dilakukan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar sebagai upaya 

untuk mendukung pendapat dengan jalan memberi latar belakang, maka 

praanggapan adalah upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis 
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yang dipercaya kebenarannya. Praanggapan hadir dengan pernyataan yang 

dipandang terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan. 

Nominalisasi merupakan strategi dari komunikator untuk menghilangkan 

kelompok atau aktor sosial tertentu. Strategi ini berhubungan dengan mengubah 

kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina) umumnya dilakukan dengan 

memberi imbuhan “Pe-an”. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif, selalu 

membutuhkan subjek, kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja, yang 

menunjuk pada apa yang dilakukan (proses) oleh subjek. Nominalisasi tidak 

membutuhkan subjek, karena nominalisasi pada dasarnya adalah proses merubah 

kata kerja yang bermakna tindakan/ kegiatan menjadi kata benda yang bermakna 

peristiwa. 

Elemen grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan 

atau ditonjolkan (dianggap penting) oleh seseorang yang dapat diamati secara 

teks. Dalam wacana teks, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang 

dibuat lain dibanding tulisan lain. Pemakaian huruf tebal, huruf miring, 

pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih besar, termasuk 

di dalamnya adalah pemakaian caption, raster, grafik, gambar, atau tabel untuk 

mendukung arti penting suatu makna. Bagian-bagian yang ditonjolkan ini 

menekankan kepada khalayak pentingnya bagian tersebut. 

Dalam suatu wacana, seorang pembuat teks tidak hanya menyampaikan 

makna pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan, metafora yang 

dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu teks. Akan tetapi, 

pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti 

makna suatu teks. Metafora tertentu dipakai oleh pembuat teks secara strategis 

sebagai landasan berfikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu 
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kepada publik. Seseorang menggunakan kepercayaan masyarakat, ungkapan 

sehari-hari, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan mungkin 

ungkapan yang diambil dari ayatayat suci yang semuanya dipakai untuk 

memperkuat makna utama. 

Analisis wacana tidak hanya membatasi pada struktur teks, tetapi juga 

bagaimana suatu teks diproduksi. Van Dijk menawarkan suatu analisis yang 

disebut sebagai kognisi sosial. Kognisis sosial ini penting dan menjadi kerangka 

yang tidak terpisahkan untuk memahami teks media. Dalam pandangan van Dijk 

(dalam Eriyanto, 2000: 260), analisis wacana tidak dibatasi hanya pada struktur 

teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan atau menandakan sejumlah 

makna, pendapat, dan ideology. Untuk membongkar bagaimana makna 

tersembunyi dari teks, kita membutuhkan suatu analisis kognisi dan konteks 

sosial. Pendekatan kognitif didasarkan pada asumsi bahwa teks tidak mempunyai 

makna, tetapi makna itu diberikan oleh pemakai bahasa, atau lebih tepatnya 

proses kesadaran mental dari pemakai bahasa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu 

penelitian atas representasi kognisi dan strategi seseorang dalam membuat suatu 

teks. Karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, penegetahuan, 

prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa. 

Bagaimana peristiwa dipahami dan dimengerti didasarkan pada skema. 

Van Dijk (dalam Eriyanto, 2000: 261) menyebut skema ini sebagai model. Skema 

dikonseptualisasikan sebagai struktur mental dimana tercakup di dalamnya 

bagaimana kita memandang manusia, peranan sosial, dan peristiwa. Skema 

menunjukkan bahwa kita menggunakan struktur mental untuk menyeleksi dan 

memproses informasi yang datang dari lingkungan. Skema sangat ditentukan oleh 

pengalaman dan sosialisasi. Sebagai sebuah struktur mental, skema menolong 

kita menjelaskan realitas dunia yang kompleks. Skema bekerja secara aktif untuk 
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mengkonstruksi realitas, membantu kita memandu apakah yang harus kita 

pahami, maknai, dan ingat tentang sesuatu. Skema menggambarkan bagaimana 

seseorang menggunakan informasi yang tersimpan dalam memorinya dan 

bagaimana itu diintegrasikan dengan informasi baru yang menggambarkan 

bagaimana peristiwa dipahami, ditafsirkan, dan dimasukkan sebagai bagian dari 

pengetahuan kita tentang suatu realitas. Karena realitas dunia itu begitu 

kompleksnya dan pemahaman tentang realitas tersebut dipengaruhi oleh 

pengalaman dan memori yang dipunyainya, implikasinya peristiwa selalu dibuat 

dalam bentuk kategori. Dengan cara itu, peristiwa yang kompleks tersebut 

disederhanakan, dipahami, dibuat teratur, koheren, dan mempunyai arti yang 

spesifik. Model adalah sesuatu kerangka berpikir individu ketika memandang dan 

memahami suatu masalah. Model yang tertanam dalam ingatan tidak hanya 

berupa gambaran pengetahuan, tetapi juga pendapat atau penilaian tentang 

peristiwa. Penilaian itu mempunyai pengaruh besar pada teks yang dapat kita 

temukan ketika kita menggambarkan model pembuat teks. Jika suatu teks 

mempunyai bias atau kecenderungan tertentu, umumnya karena model seseorang 

yang menggambarkan struktur kognisi mempunyai kecenderungan atau perspektif 

tertentu ketika memandang suatu peristiwa. Oleh karena itu, menurut van Dijk, 

analisis wacana harus menyertakan bagaimana reproduksi kepercayaan yang 

menjadi landasan bagaimana pembuat menciptakan suatu teks tertentu. Ada 

beberapa macam skema/model yang diuraikan berikut ini : 

 Skema Person (Person Schemas). Skema ini menggambarkan bagaimana 

seseorang menggambarkan dan memandang orang lain. 

 Skema Diri (Self Schemas). Skema ini berhubungan dengan bagaimana diri 

sendiri dipandang, dipahami, dan digambarkan oleh seseorang. 
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 Skema Peran (Role Schemas). Skema ini berhubungan dengan bagaimana 

seseorang memandang dan menggambarkan peranan dan posisi yang 

ditempati seseorang dalam masyarakat. 

 Skema Peristiwa (Event Schemas). Skema ini yang paling banyak dipakai, 

karena hampir tiap hari kita selalu melihat, mendengar peristiwa yang lau-

lalang. Dan setiap peristiwa selalu kita tafsirkan dan maknai dalam skema 

tertentu.  

Model sangat berkaitan dengan representasi sosial (sosial representation), 

yakni bagaimana pandangan, kepercayaan, dan prasangka yang berkembang 

dalam masyarakat. Ketika seseorang melakukan suatu tindakan, membaca atau 

mendengar, ia akan mengkonstruksi secara unik model itu sesuai dengan situasi 

yang berbeda. Model disini adalah sesuatu yang sentral dalam kerangka van Dijk, 

karena penafsiran atas suatu peristiwa didasarkan pada model ini. Model adalah 

sesuatu yang personal dan subjektif. Ia menampilkan bagaimana individu melihat 

dan menafsirkan peristiwa atau persoalan. 

Salah satu elemen yang sangat penting dalam proses kognisi sosial selain 

model adalah memori. Lewat memori kita bisa berpikir tentang sesuatu dan 

mempunyai pengetahuan tentang sesuatu pula. Lewat memori misalnya, kita bisa 

mengerti suatu makna dan mengkategorikan suatu makna. Dalam setiap memori 

terkandung di dalamnya pemasukan dan penyimpanan makna, baik saat ini 

maupun dahulu yang terus-menerus yang digunakan oleh seseorang dalam 

memandang suatu realitas. Secara umum, memori terdiri atas dua bagian. 

Pertama, memori jangka pendek (short-term memory), yakni memori yang 

dipakai untuk mengingat peristiwa, kejadian, atau hal yang ingin kita acu yang 

terjadi beberapa waktu lalu. Kedua, memori jangka panjang (long-term memory), 
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yakni memori yang dipakai untuk mengingat atau mengacu peristiwa, objek yang 

terjadi dalam kurun waktu yang lama. 

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk adalah analisis konteks sosial. 

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. Menurut van Dijk, dalam analisis mengenai masyarakat ini, ada dua 

poin yaitu kekuasaan (power), dan akses (acces) (dalam Eriyanto, 2000: 271). 

1. Praktik kekuasaan 

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai kepemilikan yang 

dimiliki oleh suatu kelompok (atau anggotanya), satu kelompok untuk 

mengontrol kelompok (atau anggota) dari kelompok lain. kekuasaan ini 

umumnya didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, 

seperti uang, status, dan pengetahuan. 

2. Akses mempengaruhi wacana 

Analisis wacana van Dijk, memberi perhatian yang besar pada akses, 

bagaimana akses di antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. 

Kelompok elit mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan dengan 

kelompok yang tidak berkuasa. Oleh karena itu, mereka yang lebih berkuasa 

mempunyai kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media, dan 

kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. 

Kalau digambarkan, maka skema penelitian dan metode yang bisa 

dilakukan dalam kerangka van Dijk sebagai berikut: 
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Tabel 3: Kerangka Skema Penelitian 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 

Kogisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognisi 

pembuat teks dalam memahami 

seseorang atau peristiwa tertentu yang 

akan ditulis. 

Studi Pustaka 

Analisis Sosial 

Menganalisis bagaimana wacana yang 

berkembang dalam masyarakat, 

proses 

produksi dan reproduksi seseorang 

atau peristiwa digambarkan. 

Studi pustaka, penelusuran 

sejarah. 

 

 

 


