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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Wacana dan Analisis Wacana 

Wacana dalam masyarakat banyak digunakan diberbagai bidang ilmu 

pengetahuan mulai dari ilmu psikologi, ilmu bahasa, ilmu politik, ilmu 

komunikasi, dan sebagainya. Wacana adalah suatu komunikasi kebahasaan yang  

terkait dalam pertukaran pembicara dan pendengar. Hal-hal yang menjadi 

hubungan dalam kesatuan Bahasa. Pertama, unsur abstrak memberikan pada 

pengajaran bahasa dan peraturan pada saat bahasa bekerja. Kedua, unsur 

komunikasi bahasa saat berkomunikasi itu yang dinamakan sebagai wacana. 

Wacana diklasifikasikan pada proses jurnalistik dalam bentuk tulisan yang isinya 

memenuhi kriteria pada media surat kabar (Badara, 2012: 16-20). 

Uraian di atas, dapat kemukakan bahwa analisis wacana mengkaji aneka fungsi 

pragmatik bahasa. Analisis wacana menekankan pada konteks sosial antar penutur. 

Hikam membagi tiga bahasa dipandang di dalam analisis wacana seperti berikut ini. 

a. Pandangan positivisme-empiris 

Titik perhatian pada pendekatan positivisme-empiris didasarkan pada 

kebenaran bahasa secara gramatikal. Menurut pendekatan ini wacana yang isinya 

terdapat kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan antarbagian yang 

ditandai adanya unsur bahasa. Adapun koherensi adalah hubungan antar bagian 

yang terdapat makna di dalam sebuah wacana. Pendekatan ini pada analisis 

wacana hanya fokus pada kebenaran tata bahasa sintaksis atau semantik. Oleh 

karena itu, kebenaran sintaksis bidang utama pada aliran ini. 
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b. Pandangan konstruktivisme 

Menurut pandangan konstruktivisme, bahasa tidak dipandang dari segi 

realitas objek dan yang dipisahkan dari subjek dalam penyampaian pernyataan, 

namun subjek sebagai faktor dalam hubungan sosialnya. Setiap pernyataan dalam 

wacana adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pengungkapan jati diri 

pembicara. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan untuk mengurai makna 

tertentu. 

c. Pandangan kritis 

Pandangan ini dianggap belum menganalisis faktor dari hubungan 

kekuasaan dalam setiap wacana yang dapat membentuk subjek dan perilakunya. 

Pandangan ini kurang sensitif pada produksi dan reproduksi makna yang terjadi 

institusional dan historis. Analisis wacana dalam pandangan kritis menekankan 

pada konstalasi yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Oleh 

karena itu, wacana dapat membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. 

Dengan pandangan tersebut, wacana terlibat dalam membentuk subjek, hubungan 

kekuasaan, dan tindakan representasi.  

 

2.2 Teori Wacana dalam Tradisi Filsafat 

Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. 

Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan gramatika pada yang membuat 

kalimat. Aturan kebahasaan menjadi milik bersama bukan individu. Menurut 

pemahaman teori wacana motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan 

bahasa yang dikenalnya. Teori wacana sangat strukturalis dan fatalis. Pandangan 

teori wacana sebenarnya tidak menyulitkan, tetapi terjadinya gejolak perlawanan 



10 

 

 

dan perubahan sosial. Pertama, manusia mengenal lebih dari satu bahasa, ini 

memungkinkan terjadi bentrok antar tata dunia. Kedua, bahasa mengandung 

berbagai celah, tanpa pertemuan dengan bahasa lain pun, bahasa tidak sepenuhnya 

statis dan stabil. Teori wacana menjadi aktual dalam filsafat kontemporer dengan 

strukturalisme yang berpendapat bergantung pada pendengar, pembicara, dan dari 

referensinya. Bergantung pada struktur bahasa, yang dimaksud struktur hubungan 

elemen yang membentuk kesatuan otonom yang tertutup (Sobur, 2012: 46). 

 

2.3 Pendekatan Analisis Wacana 

 wacana dibatasai pada aliran-aliran linguistik dalam penganalisisannya. 

Penganalisisan kalimat dan tulisan tentang wacana sudah sedikit jumlahnya. 

Syamsuddin menyatakan “pembahasan dan analisis wacana merupakan bidang 

yang relatif dan kurang mendapat perhatian ahli bahasa lainnya” (Syamsuddin 

dalam Sobur, 2012: 47). Analisis wacana menekankan pada ideologis berita yang 

menjadi metode dalam proses media. Analisis wacana merupakan telaah dari 

aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Analisis wacana terlahir dan tidak terbatas 

penggunaan kalimat atau antar bagian kalimat. Analisis wacana tidak lepas dari 

penggunaan kaidah dari berbagai cabang ilmu bahasa, seperti sintaksis, morfologi, 

semantik, dan fonologi.  

Pandangan Littlejhon, menulis merupakan bentuk nonverbal sudah dapat 

dianggap sebagai wacana. Menurutnya terdapat bermacam untai analisis wacana. 

a. Mengenai cara-cara wacana yang disusun, prinsip untuk menghasilkan 

percakapan melihat pada bentuk-bentuk nonverbal seperti melihat dan 

mendengar. 
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b. Wacana dipandang sebagai aksi dalam melakukan segala hal. Ahli analisis 

wacana tidak hanya melihat pada aturan bahasa saja, namun juga pada aturan 

dalam menyelesaikan tujuan dan situasi pragmatik dalam situasi sosial. 

Analisis wacana dalam penyusunan sebagai tujuan untuk menemukan fungsi-

fungsinya. 

c. Analisis wacana adalah pencarian prinsip yang digunakan komunikator yang 

tidak mempedulikan sifat psikologis atau fungsi otak, tetapi terhadap masalah 

percakapan yang dikelola dan dipecahkan. 

 

2.4 Analisis Wacana sebagai Alternatif Analisis Teks Media 

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi kuantitatif yang 

dominan dipakai dalam teks media. Analisis kuantitatif lebih cenderung pada 

bagian pertanyaan “apa” (what), analisis wacana menekankan pada “bagaimana” 

(how). Pada analisis wacana tidak hanya melihat pada teks berita, namun akan 

mengetahui bagaimana pesan itu disampaikan (Sobur, 2012:68). Sebaliknya, 

analisis wacana bersifat kualitatif yakni menekankan pada pemaknaan teks. 

Analisis wacana memiliki dasar interpretasi, karena merupakan bagian metode 

interpretatif yang mengandalkan penafsiran peneliti. Analisis wacana bagian dari 

studi linguistik, seperti pada aspek semantik, gramatikal, leksikal, sintaksis, dan 

lainnya.  

 

2.5 Analisis Wacana Kritis (AWK) 

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari suatu wacana 

seperti peristiwa, kondisi, dan latar situasi. Dalam analisis wacana kritis, wacana 
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tidak hanya dipahami dari bahasanya, tetapi juga menghubungkannya dengan 

tindakan. Analisis wacana kritis meneliti bagaimana dengan melalui bahasa 

kelompok sosial yang ada saling mengajukan versinya masing-masing (Darma: 

2014:135-136).  

Aspek yang dipelajari dalam analisis wacana kritis yakni aspek sentral 

melalui bahasa ideologi yang terserap di dalamnya. Dalam analisis wacana kritis 

menggunakan teks untuk dianalisis namun tidak hanya melihat dari aspek 

kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dari konteks. Menurut Van Dijk, 

Fairclough, dan Wodak (dalam Eriyanto, 2001:8-14), disajikan lima karakteristik 

penting dari analisis wacana kritis yaitu, tindakan, konteks, historis, kekuasaan, 

dan  ideologi. 

a. Wacana sebagai tindakan 

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. Pemahaman tersebut 

mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi yang tidak ditempatkan dalam 

ruang tertutup dan internal. Pertama, wacana dipandang dengan suatu tujuan 

yakni, mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi dan 

sebagainya. Kedua, wacana dipahami dengan sesuatu yang diekspresikan secara 

sadar, terkontrol, tidak untuk sesuatu yang diekspresikan di luar kesadaran atau di 

luar kendali. 

b. Peran konteks dalam interpretasi wacana 

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti 

situasi, latar, kondisi, dan peristiwa. Konteks dapat mempengaruhi pemakaian 

bahasa, seperti situasi dimana teks diproduksi, pemakaian bahasa, dan fungsi yang 

dimaksudkan. Teks adalah bentuk bahasa dan semua jenis ekspresi komunikasi, 



13 

 

 

musik, gambar, ucapan, efek suara dan sebagainya. Wacana merupakan 

penggambaran teks dan konteks dalam suatu proses komunikasi. Di sini, tidak 

hanya dibutuhkan proses kognisi tetapi juga gambaran spesifik dari budaya yang 

dibawa.  

 

c. Wacana sebagai produk historis  

Dalam paradigma kritis, wacana ditempatkan dalam konteks sosial tertentu 

dan tidak dapat dimengerti tanpa adanya konteks. Aspek penting untuk dapat 

dimengerti dengan menempatkan wacana dalam konteks historis tertentu. 

Pemahaman hanya diperoleh jika bisa memberikan konteks historis teks itu 

diciptakan dan mengerti bagaimana situasi politik pada saat itu.  

 

d. Wacana pada pertarungan kekuasaan  

Konsep kekuasaan ialah kunci hubungan wacana dengan masyarakat. 

Analisis wacana kritis ini memperhatikan elemen kekuasaan. Seperti percakapan 

antara buruh dengan majikannya buakan percakapan yang wajar, karena dominasi 

antara kekuasaan majikan. Hubungan kekuasaan dengan wacana melihat apa yang 

disebut kontrol. Kontrol tidak harus dengan bentuk  fisik tetapi juga mental dan 

psikis. Kontrol terhadap wacana yang berupa kontrol konteks seperti, sekretaris 

dalam rapat tidak mempunyai kekuasaan, melainkan hanya dapat mendengar saja.  

 

e. Wacana sebagai praktik ideologi 

Dalam pandangan kritis ini, Ideologi merupakan sifat yang senntral dalam 

analisis wacana kritis karena teks, adalah pencerminan ideologi tertentu. Ideoologi 
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dibangun oleh kelompok dominan dengan tujuan memproduksi. Peranan wacana 

dalam kerangka ideologi yaitu pertama, ideologi bersifat sosial, individual dan 

tidak personal, karena membutuhkan kelompok dan organisasi. Kedua, ideologi 

bersifat sosial, namun digunakan secara internal di anggota kelompok maupun 

komunitas. Oleh sebab itu, analisis wacana harus melihat konteks terutama 

bagaimana ideologi dari kelompok yang berperan dalam membentuk wacana.  

 

2.6 Prinsip-Prinsip Analisis Wacana Kritis 

Dalam analisis wacana kritis terdapat prinsip-prinsip yang tidak sama 

dengan analisis wacana. Sekalipun dengan basis yang sama, yakni linguistik, 

namun analisis wacana dengan analisis wacana yang kritis terdapat pengaruh yang 

berbeda. Menurut pendapat wodak (dalam Darma, 2014:101). 

a. AWK saling berhubungan dengan masalah sosial. Pendekatan ini 

berhubungan dengan proses sosial dan struktur-struktur sosial dan kultural, 

yang terdapat pada sifat linguistik. Pendekatan ini tidak berhubungan dengan 

bahasa secara eksklusif. 

b. Relasi kekuasaan berhubungan dengan wacana dan analisis wacana kritis 

menganalisis mengenai kekuasaan yang terdapat dalam wacana dan atas 

wacana. 

c. Penggunaan bahasa bersifat ideologis. Untuk membuktikannya, diperlukan 

analisis guna meneliti penerimaan, interpretasi, dan efek sosialnya. 

d. Wacana ialah bentuk dari perilaku sosial. AWK dipahami sebagai disiplin 

ilmu ilmiah sosial yang fokus dalam menerapkan permasalahannya praktis.  
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e. Analisis wacana bersifat eksplanatoris dan interpretatif. Dalam analisis 

wacana kritis ada suatu metodologi sistematis dan hubungan antara kondisi 

sosial dan teks, relasi dan ideologi.  

f. Hubungan teks dengan masyarakat itu bersifat tidak langsung tetapi melalui 

perantara, seperti model sosio kognitif yang dikembangkan. 

g. Wacana bersifat historis dan hanya dapat dipahami melalui konteksnya.  

h. Masyarakat dan budaya secara dialektis berhubungan dengan wacana, yang 

terbentuk sekaligus menyusun wacana.  

 

2.7 Model Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen 

Theo Van Leeuwen memperkenalkan sebuah model dalam analisis wacana, 

model analisis tersebut untuk mengetahui dan mendeteksi sebagai kelompok yang 

dimarjinalkan (dalam Eriyanto: 2001:171-195). Analisis Theo Van Leeuwen 

menampilkan bagaimana aktor dan pihak-pihak (kelompok atau perorangan) 

untuk ditampilkan pada pemberitaan. Menurutnya, ada dua titik fokus perhatian. 

Pertama, proses pengeluaran (eksklusi) yakni jika dalam suatu berita ada aktor 

atau kelompok yang dikeluarkan dalam pemberitaan, maksud dari pengeluaran 

aktor atau kelompok dalam pemberitaan adalah suatu perilaku menghapus atau 

menghilangkan pelaku pada pemberitaan, sehingga dalam berita korbanlah yang 

menjadi pusat perhatian berita. 

Kedua, proses pemasukan (inklusi). Proses ini yakni lawan dari eksklusi karena 

berhubungan dengan bagaimana seseorang dalam suatu kejadian dimasukkan pada 

sebuah berita. Eksklusi maupun inklusi, mempunyai strategi wacana dengan 

menggunakan kalimat, informasi, kata, atau susunan bentuk kalimat tertentu.  
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Menurut Leuween (dalam Badara, 2012: 39), ada dua perhatian dalam 

analisis wacana yakni eksklusi yang terdiri dari unsur: pasivasi, nominalisasi, 

penggantian anak kalimat. Sebaliknya, inklusi terdiri dari unsur: diferensiasi-

indiferensiasi, objektivasi-abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, 

determinasi-indeterminasi, asimilasi-individualisasi, asosiasi-disosiasi.  

Di antaranya dapat dipaparkan sebagai berikut: 

a. Proses pengeluaran eksklusi (exclusion) 

Eksklusi adalah proses pengeluaran yang menitikberatkan pada aktor maupun 

kelompok yang dikeluarkan dari teks berita. Pada proses tersebut dapat mengubah 

pemahaman khalayak dari suatu isu terhadap pemahaman tertentu. berikut strategi 

wacana yang dapat digunakan untuk pengeluaran aktor dari suatu teks. 

1) Pasivasi 

Adalah proses bagaimana aktor atau kelompok tidak dilibatkan dalam suatu 

wacana untuk melindungi dirinya. Salah satu cara klasik membuat kalimat dalam 

bentuk pasif, dengan begitu aktor dapat dihilangkan dalam teks, hal yang tidak 

mungkin terjadi dalam kalimat yang berstruktur aktif. Di sini, yang menjadi inti 

pembicaraan atau subjek adalah korban, bukan pelaku.  

Aktif: Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. 

Pasif: Seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. 

 

2) Nominalisasi  

Startegi ini mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina) yang 

bermakna peristiwa. Pada umumnya yang berimbuhan “pe-an”. Nominalisasi 

tidak hanya bisa menghilangkan posisi subjek, bahkan dapat mengubah makna 

kalimat ketika diterima oleh khalayak.  
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Verba: Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. 

Nominalisasi: Seorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. 

 

3) Penggantian anak kalimat 

Strategi terakhir untuk menghilangkan pelaku dengan memakai anak 

kalimat yang sekaligus dapat berfungsi sebagai pengganti aktor. Maksud yang 

disampaikan oleh penulis membuat pelaku menjadi tersembunyi. 

Tanpa anak kalimat: Polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga 

tewas. 

Anak kalimat: Untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, tembakan 

dilepaskan. Akibatnya, seorang mahasiswa tewas. 

b. Proses pemasukan inklusi (inclusion) 

Berhubungan dengan pertanyaan bagaimana kelompok atau masing-masing 

pihak ditampilkan dalam pemberitaan ialah sebagai berikut. 

1) Diferensiasi-Indiferensiasi 

 Suatu aktor atau peristiwa, ditampilkan dalam teks secara mandiri 

tetapi juga dibuat kontras dengan menampilkan aktor lain dalam teks. Strategi 

yang dapat membuat suatu kelompok disudutkan dengan cara menghadirkan 

kelompok lain yang dipandang lebih dominan.  

Indiferensiasi: Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. 

Diferensiasi: Buruh pabrik Maspion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. 

Sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para 

buruh. 
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2) Objektivasi-Abstraksi 

Strategi wacana ini berkaitan dengan pertanyaan apakah informasi 

mengenai aktor sosial atau peristiwa ditampilkan dengan memberikan petunjuk 

yang konkret (jelas) atau abstraksi (samar-samar). 

Objektivasi: PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan. 

Abstraksi: PKI telah berulang-kali melakukan pemberontakan. 

 

3) Nominasi-Kategorisasi 

Strategi ini mengenai permasalahan yang sering terjadi pilihan apakah aktor 

tersebut dikategorikan atau ditampilkan apa adanya bisa berupa status, agama, 

bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori sebetulnya tidak penting, karena tidak 

mempengaruhi arti yang disampaikan kepada khalayak. 

Nominasi: Seorang laki-laki ditangkap polisi karena kedapatan membawa obat-

obatan terlarang. 

Kategorisasi: Seorang laki-laki kulit hitam ditangkap polisi karena kedapatan 

membawa obat-obatan terlarang. 

 

4) Nominasi-Identifikasi 

Elemen wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, bagaimana aktor, 

peristiwa, atau suatu kelompok didefinisikan. Hanya saja dalam identifikasi, 

proses pendefinisian dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas.  

Nominasi: Seorang wanita ditemukan tewas, diduga sebelumnya diperkosa. 

Identifikasi: Seorang wanita, yang sering keluar malam ditemukan tewas, diduga 

sebelumnya diperkosa.  
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5) Determinasi-Indeterminasi 

Pada pemberitaan peristiwa atau aktor sering kali digambarkan dengan jelas, 

tetapi sering pula tidak jelas (anonim). Kejadian seperti ini bisa dikarenakan 

wartawan  belum memperoleh bukti yang kuat untuk ditulis.  

Indeterminasi: Menlu Alwi Shihab disebut-sebut terlibat skandal Bulog. 

Determinasi: Orang dekat Gus Dur disebut-sebut terlibat dalam skandal Bulog. 

  

6) Asimilasi-Individualisasi 

Strategi wacana ini berkaitan dengan pertanyaan, apakah aktor diberitakan dengan 

jelas kategorinya atau tidak. Asimilasi tersebut terjadi dalam pemberitaan bahwa 

komunitas atau kelompok sosial dimana seorang itu berada, dan  bukan dari 

kategori sosial yang spesifik.  

Individualisasi: Adi, mahasiswa Trisakti, tewas ditemabk Parman. Seorang 

polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin.  

Asimilasi: Mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana 

kemarin.  

 

7) Asosiasi-Disosiasi 

Strategi wacana ini berkaitan dengan pertanyaan, apakah aktor ditampilkan 

individu atau ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar.  

Disosiasi: Sebanyak 40 orang muslim meninggal dalam kasus Tobelo, Galela, dan 

Jailolo. 
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Asosiasi: Umat islam dimana-mana selalu menjadi sasaran pembantaian. Setelah 

di Bosnia, sekarang di Ambon. Sebanyak 40 orang meninggal dalam kasus 

Tobelo, Galela, dan Jailolo.  

 

 


