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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis wacana kritis yang diadaptasi dari model Teun. A. van Dijk. 

Burhan Bungin (2010: 188) menyimpulkan bahwa analisis wacana 

(discourse analysis) merupakan salah satu cara mempelajari makna sebagai 

alternatif lain akibat keterbatasan dari analisis isi. Pertama, analisis isi 

konvensional pada umumnya hanya dapat digunakan untuk membedah 

muatan teks komunikasi yang bersifat nyata (manifest), sedangkan analisis 

wacana justru berpotensi memfokuskan pada makna yang tersembunyi 

(laten). Yang menjadi titik perhatian bukan pada makna (message) tetapi 

juga makna. Potensi dari analisis wacana adalah pada muatan, nuansa, dan 

konstruksi makna yang tersembunyi dalam teks komunikasi.  

Dalam analisis wacana tidak dipahami semata-mata sebagai suatu 

studi bahasa, tetapi bahasa yang dianalisis relatif berbeda dengan studi 

bahasa dalam pengertian linguistic tradisional. Bahasa yang dianalisis 

bukan digambarkan semata-mata dari aspek kebahasaan, melainkan juga 

menghubungkannya dengan konteks. Konteks yang dimaksud digunakan 

untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan 

untukmemarginalkan individu atau kelompok tertentu.  

Terkait dengan penelitian ini, maka analisis wacana dapat menjadi 

dasar untuk menganalisa mengenai ideologi dalam sebuah teks 

komunikasi. Secara kritis, analisis wacana dapat mengungkap kekuasaan, 
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kontrol acana atau bentuk mempengaruhi, memanipulasi emosi, yang 

tertuang dalam teks komunikasi. Dimana teks diartikan tidak hanya secara 

tertulis saja, tetapi dalam semua bentuk ekspresi komunikasi. Sebagaimana 

yang diungkapkan Guy Cook (dalam Eriyanto, 2011: 9), menyebutkan ada 

tiga hal sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana. 

Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan 

mempengaruhi pemakaian bahasa. Wacana dimaknai sebagai teks dan 

konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. 

Alasan peneliti menggunakan penelitian wacana ini karena yang 

dikaji oleh peneliti di sini adalah makna dari teks pidato presiden Joko 

Widodo pada 4 november mengenai aksi damai. Dengan memaknai teks 

dari segi teks baik makro, superstruktur, mikro, kognisi sosial, dan konteks 

sosialnya peneliti mencari gambaran akan bagaimana kontruksi makna  

presiden Joko Widodo melalui pidatonya. Pendekatan utama dalam 

analisis wacana adalah analisis bahasa kritis (critical linguistik). Dalam 

pendekatan ini memusatkan analisis wacana pada bahasa dan 

menghubungkannya dengan ideologi, aspek ideologi itu diamati dengan 

melihat pilihan bahasa dan struktur bahasa yang dipakai baik kata maupun 

struktur gramatika. Bahasa, baik kata maupun struktur gramatika dipahami 

sebagai pilihan, mana yang dipilih oleh seorang diungkapkan membawa 

makna ideologi tertentu. Dalam pandangan analisis wacana kritis, wacana 

bukan hanya sebagai studi analisis teks secara bahasa atau linguistik saja, 

akan tetapi juga menghubungkan antara bahasa dengan konteks. Konteks 
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di sini seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Bahasa dipandang 

sebagai konteks secara keseluruhan.  

     3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan tipe interpretatif. Moleong (2011) mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami dan 

menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan cara deskripsi dan 

memanfaatkan berbagai metode dan memfokuskan pada makna dan teks 

sebagai obyek kajiannya, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan 

memahami kode (decoding) dibalik makna dari teks tersebut. Melalui 

pendekatan interpretatif, data yang telah di dapat diinterpretasikan dan 

ditarik kesimpulan yang di uraikan dengan rinci dalam bentuk tertulis dan 

menggunakan uraian kata. Bentuk kuantifikasi apapun tidak digunakan 

dalam penelitian ini, peneliti akan menjabarkan hasil dari analisis dengan 

menggunakan bentuk kata tertulis, bukan dalam bentuk kuantifikasi atau 

angka. 

     3.2 Objek Penelitian dan Unit Analisis 

Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah teks 

pidato dari Presiden Joko Widodo. Karena penelitian ini ingin meneliti 

makna dari teks pidatonya, maka unit yang dianalisi adalah pidato dari 

presiden Joko Widodo yang berupa teks, yakni teks pidato mengenai demo 

aksi damai 4 november 2016 Teks yang dimaksudkan pada penelitian ini 

difokuskan pada teks dalam bentuk bahasa yang berupa kata-kata tertulis, 

yakni teks dalam arti sebuah wacana (lisan) yang difiksasikan dalam 
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bentuk tulisan, bukan ekspresi komunikasi dalam bentuk ucapan, musik, 

gambar, suara, dan sebagainya. 

     3.3 Sumber dan Pengumpulan Data 

Sumber penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber 

data primer berupa dokumentasi berupa teks pidato presiden Joko Widodo 

dalam menanggapi demo aksi damai 4 november 2016 yang diperoleh 

dengan mengunduh melalui website resmi sekertaris negara Republik 

Indonesia www.setneg.go.id. Website tersebut dipilih karena dinilai resmi, 

merupakan website pemerintah, sehingga data yang diperoleh lebih valid. 

Selain itu data sekunder berupa literatur atau dokumentasi pendapat 

dari pakar politik yang didapatkan dari media massa baik media cetak, 

maupun online. Dokumentasi pendapat pakar politik terkait penelitian ini 

didapatkan dengan cara mengumpulkan dokumen dari koran, maupun 

print out dari media massa online. Data sekunder ini dibutuhkan sebagai 

bukti yang menguatkan penelitian dengan mencantumkan pendapat para 

pakar politik yang telah banyak disampaikan melalui media massa. 

 

     3.4 Analisis Data 

Data pada penelitian ini adalah pidato Presiden Joko Widodo pasca 

aksi damai 4 November 2016 berupa teks yang akan dianalisis dengan 

model Van Dijk, maka untuk menanalisis teks perlu dikembangkan suatu 

instrumen sebagai alat bantu analisis yang sesuai dengan model Van Dijk 

untuk memperoleh data yang diinginkan oleh tujuan penelitian ini. Data 

yang diperoleh kemudian dianalisis dan dikembangkan berdasarkan 
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konsep analisis wacana Model Van Dijk. Yang mana dalam analisis 

wacana menghubungkan tiga dimensi dari segi teks (makro, superstruktur, 

dan mikro), kognisi sosial, dan konteks sosial. Selanjutnya akan diuraikan 

tahapan penelitian berdasarkan dari ketiga elemen tersebut. 

           3.4.1 Teks 

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 yakni struktur makro, superstruktur dan struktur 

mikro. Teknik analisis pada ketiga struktur teks tersebut akan dijabarkan 

dalam kerangka analisis teks. 

 

Tabel 4: Kerangka Analisis Teks 

Struktur wacana Hal yang diamati 

Strutur makro Tematik (menunjuk pada ambaran umum dari teks pidato, tema 

atau topik apa yang dinyatakan presiden Joko Widodo melalui 

pidatonya ini yang akan dicari oleh peneliti pada tahap ini.) 

Super struktur Skematik (Bagaimana pendapat presiden JokoWidodo disusun 

berdasarkan tata kata ataubagaimana pendapat itu 

diskemakan?) 

Struktur mikro Semantik (makna apa yang ingin ditekankan presiden Joko 

Widodo dalam teks pidato dilihat dari latar, detil, maksud, 

praanggapan, dan nominalisasi) 

Struktur mikro Sintaksis (bagaimana presiden Joko Widodo menyampaikan 

pendapatnya melalui susunan kalimat meliputi bentuk kalimat, 

koherensi, dan kata ganti) 

Struktur mikro Mikro Stilistik (pilihan kata apa yang dipakai presiden Joko 

Widodo dalam menyampaikan makna?) 



35 
 

Struktur mikro Retoris (Bagaimana penekanan yang dilakukan presiden Joko 

Widodo terhadap makna yang ingin disampaikan melalui 

grafis, metafora dan ekspresi) 

 

           3.4.2 Kognisi Sosial 

Tahap analisis kognisi sosial adalah tahap analisa yang dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana kognisi atau mental pembuat teks. Ini 

menyangkut mengenai bagaimana teks bisa diproduksi semacam itu oleh 

pembuat teks. Dalam pandangan van Dijk, produksi teks sebagian besar 

dan terutama terjadi pada proses mental dalam kognisi pembuat teks. 

semua proses memahami dan memaknai peristiwa terutama terjadi pada 

kognisis sosial pembuat teks. Menurut van Dijk, analisis kognisi sosial 

yang memusatkan perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan 

mental wartawan membantu memahami fenomena tersebut sebagai bagian 

dari proses produksi teks. 

Untuk mengetahui pemahaman pembuat teks pidato dalam hal ini 

presiden Joko Widodo terhadap realitas sosial saat itu, maka dalam hal ini 

bisa peneliti ketahui dengan meneliti proses terbentuknya teks pidato, ini 

tidak hanya bermakna bagaimana suatu teks itu dibentuk, proses ini juga 

memasukkan informasi yang digunakan untuk menulis dari suatu bentuk 

wacana tertentu. Analisis ini memusatkan perhatian pada struktur mental, 

proses pemaknaan dari presiden Jokowi terhadap realitas sosial. Untuk 

dapat mengerti bagaimana suatu peristiwa dipahami dan dimengerti oleh 

presiden Jokowi, peneliti akan melihat berdasarkan skema atau model dari 

van Dijk.  
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Skema dikonseptualisasikan sebagai struktur mental dimana 

tercakup didalamnya bagaimana presiden memandang manusia, peranan 

sosial, dan peristiwa. Dengan skema akan menunjukkan bahwa presiden 

menggunakan struktur mental untuk menyeleksi dan memproses informasi 

yang datang dari lingkungan. Skema ini sangat ditentukan dari 

pengalaman dan sosialisasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai atau 

kepercayaan yang diterimanya sebagai bagian dari anggota suatu 

komunitas masyarakat. Dalam skema penelitian van Dijk, tahap analisis 

kognisi sosial ini dilakukan dengan wawancara mendalam pada pembuat 

teks. Namun karena keterbatasan peneliti, pada dimensi ini tidak 

memungkinkan untuk peneliti melalukan wawancara langsung kepada 

presiden Joko Widodo sebagai pelaku penyampai pidato. Maka dari itu, 

yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengeksplorasi 

pernyataan-pernyataan presiden Joko Widodo terkait dengan pidato yang 

disampaikan. Berbagai informasi mengenai latar belakang beliau dan 

situasi sosial yang terjadi saat itu juga akan dicari untuk mendapatkan data 

mengenai kognisi sosial. 

           3.4.3 Konteks Sosial 

Pada dimensi ketiga ini adalah analisis sosial. Pada tahap ini, 

melihat apakah isi teks pidato tersebut memiliki kaitan terhadap realitas 

sosial yang berkembang saat itu. 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. Hal ini 
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dapat diketahui peneliti melalui penelusuran dokumen pendapat para 

pakar, serta analisis situasi sosial. Kemudian dihubungkan dengan teks 

pidato presiden Jokowi apakah ada kaitan teks tersebut terhadap realitas 

sosial yang berkembang. Titik penting dari analisis sosial ini adalah 

bagaimana makna dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat 

praktik diskursus dan legitimasi. Dalam analisis mengenai masyarakat ini, 

menurut van Dijk ada dua poin penting yakni kekuasaan dan akses. Maka 

peneliti akan melihat pada dua poin tersebut untuk mendapat gambaran 

mengenai analisis sosial.  

1. Kekuasaan (power). Ini untuk melihat bagaimana bentuk dominasi 

dalam teks pidato. Kekuasaan umumnya didasarkan pada kepemilikan 

atas sumber-sumber yang bernilai, seperti uang, status, dan 

pengetahuan. Selain berupa kontrol yan bersifat langsung dan fisik, 

kekuasaan ini juga bersifat persuasif. Apakah presiden Jokowi secara 

tidak lansung mengontrol dengan jalan mempengaruhi kondisi mental 

khalayak seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. 

2. Akses (acces). Ini untuk melihat bagaimana akses presiden Jokowi 

dalam mempengaruhi wacana. Dengan akses tersebut, bagaimana 

presiden mengontrol kesadaran khalayak, dengan topik dan isi wacana 

apa yang disampaikan dalam teks pidatonya. 

 

 

 

 


