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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, mulai dari fisik maupun karakternya.

Dan dalam setiap kehidupan manusia yang disebut juga dengan mahluk sosial perlu

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi yang terjalin perlu adanya

sarana yang baik agar satu sama lain dapat memahami apa yang dibicarakan, yakni dengan

menggunakan bahasa. Blomfield dalam Sumarsono (2002:18) menyatakan bahwa Bahasa

adalah suatu lambang bunyi bersifat arbiter yang digunakan oleh manusia dalam berinteraksi

maupun berhubungan. Melalui Bahasa, manusia dapat menggunakannya sebagai bentuk

ungkapan perasaan(emosi), mimpi, imajinasi, ide dan keinginannya yang diwujudkan dalam

bentuk lisan maupun tulisan.

Bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu

bahasa lisan dan bahasa tulis (Alwi, dkk. 2003:7). Bahasa tulis digunakan oleh manusia

sebagai salah satu alat komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi dan

kondisi, penulis lebih memilih variasi bahasa yang digunakan agar pembaca mudah

memahami karena dengan menggunakan bahasa tulis penulis tidak langsung berhadapan

dengan pembaca sehingga perlunya variasi bahasa untuk mempermudah pembaca dalam

memahami tulisan, sedangkan dengan bahasa lisan, sang penutur langsung berhadapan atau

bertatapan muka dengan pendengar sehingga pemahaman yang disampaikan lebih jelas.

Dalam hal inilah bahasa tulis dikelola dalam sebuah ide atau gagasan seseorang melalui

wacana lisan. Wacana lisan disini yang dimaksudkan adalah wacana lisan persuasi atau

memberikan pengaruh kepada orang lain melalui media video atau media lainnya .
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Bahasa dalam video wacana persuasi dituntut untuk mampu menarik dan

mengkomunikasikan pesan kepada khalayak. Dalam menyampaikan gagasan atau ide suatu

bahasa, penulis harus menulis sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Selain itu, penulis

harus paham mengenai nuansa dan suasana yang menggambarkan pembaca dapat memhami

informasi yang disampaikan. Sayarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penulis harus tepat

sasaran kepada pembaca.

Keberadaan penggunaan bahasa dapat kita lihat dalam berbagai lini atau bidang

kehidupan manusia, seperti agama, budaya, politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang

agama keberadaan bahasa dapat dilihat dalam kitab-kitab dan wahyu-wahyu yang berisikan

perintah dan larangan. Bahasa juga mengambil peran dalam proses kebudayaan, yaitu

mengungkapkan identitas budaya manusia karena bahasa dihasilkan oleh budaya-budaya

yang dianut. Wijojo (2008:16) mengatakan bahwa bahasa merupakan sistem simbol lisan

yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi yang berlandaskan budaya yang

mereka miliki. Bahasa juga memegang peranan penting dalam dunia politik. Kata-kata seperti

buaya, cicak, papa minta saham dan lain-lain mengandung makna, fungsi, dan arti yang

berbeda jika ditelisik melalui bahasa. Maka dari itu merujuk pada kasus yang sedang ramai

dalam perbincangan masyarakat yang menimbulkan konflik satu sama lain dengan banyaknya

wacana persuasi dalam video tersebut, yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau yang biasa dipanggil Ahok.

Stubs (dalam Badara, 2012: 18) menjelaskan bahwa analisis wacana adalah suatu

kajian dalam melakukan penelitian atau Analisa dari bahasa yang digunakan dalam

kehidupan sehari-hari baik tulis maupun lisan. Analisis wacana mengkaji suatu pernyataan

baik lisan maupun tulisan dapat tinjau melalui dua segi, yaitu segi internal dan segi eksternal.

Dalam segi internal dapat dilihat melalui struktur dan hubungan bagian wacana, sehingga

pengkajian wacana dapat berlangsung dengan baik. Sedangkan dalam segi eksternal,



3

pengkajian wacana ditinjau melalui keterkaitan wacana itu dengan pembicara, isi yang

dibicarakan, dan mitra bicara yang sedang berlangsung.

Analisis wacana mencoba untuk mendeskripsikan makna-makna dalam wacana atau

teks. Analisis ini pun dapat membantu menjelaskan hubungan antara apa yang dikatakan dan

apa sesungguhnya dimaksudkan dalam sebuah konteks. Selain itu, analisis wacana dapat

dijadikan alat untuk melihat dan meninjau unit-unit teks yang lebih luas seperti bentuk

kosakata dan pengorganisasian teks yang umumnya berbeda-beda bergantung pada konteks

pengguna bahasa.

Analisis wacana berperan untuk menganalisis dan membedah wacana tersebut agar

maksud dan tujuanya tersampaikan dengan baik. Eriyanto (2009:4) mengatakan bahwa

analisis wacana berhubungan dengan bahasa atau pemakaian bahasa. As Hikam dalam

Eriyanto (2009:5) mengatakan analisis wacana sebagai analisis menemukan makna dalam

suatu wacana. Badara (2012:5-10) menyatakan bahwa analisis wacana sebagai pisau bedah

dalam membedah sebuah wacana.

Maka dari itu, tujuan dari sebuah penulisan ini untuk analisis wacana dengan

mengungkapkan kaidah kebiasaan yang mengkonstruksi, pemahaman, memproduksi dan

makna yang terkandung dalam sebuah wacana (Baryadi dalam Sumarlam, 2009: 15).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disumpulkan bahwa tujuan analisis wacana adalah

untuk mengetahui makna dalam suatu wacana. Dalam hal ini, analisis wacana dapat

digunakan dalam menganalisis struktur penggunaan bahasa persuasif yang diucapkan oleh

tokoh dalam video.

Dalam berkomunikasi, salah satu cara yang digunakan adalah persuasif. Persuasif

adalah cara yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain dalam berinteraksi, bahkan

dengan cara persuasif setiap individu dapat mempengaruhi kepercayaan orang lain.

Pembicara atau penulis menggunakan cara persuasif sebagai salah satu cara untuk
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meyakinkan orang lain dengan apa yang dibicarakan ataupun yang dituliskan (Gani, dkk.,

1987: 99). Menurut KBBI edisi keempat tahun 2011, persuasif merupakan sebuah ajakan

kepada seseorang dengan memberikan alasan dan bukti yang dapat memberikan keyakinan

terhadap seseorang.

Keraf (2004: 118) memberikan pengertian bahwa persuasif adalah cara seni verbal

yang memiliki tujuan meyakinkan seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh

sang pembicara. Apabila tujuan dari sebuah persuasif adalah pendengar untuk melakukan

sesuatu, maka persuasif dapat dikategorikan dalam cara-cara untuk mengambil keputusan.

Bagi pendengar atau yang menerima persuasif tersebut harus mempunyai keyakinan bahwa

untuk melakukan sesuatu tersebut merupakan keputusan yang baik, bijaksana, benar dan

tanpa ada paksaan.

Wacana persuasif yang ada pada media sosial (internet) sangat menarik karena dalam

wacana tersebut adanya sebuah ajakan, pengaruh, nasihat yang dapat meyakinkan pembaca.

Sehingga, pembaca akan merasakan ketertarikan dengan wacana tersebut dan penasaran

untuk mengkajinya apa yang telah dituturkan isinya. Oleh karena itu, penelitian yang

dilakukan untuk melakukan kajian wacana bahasa persuasif bela islam yang terdapat pada

media sosial, youtube menarik untuk dikaji.

Alasan mendasar kajian yang dilakukan mengenai wacana persuasif bela Islam adalah

dikarenakan adanya kejadian aksi demo yang terjadi pada tahun 2016 lalu terkait aksi bela

Islam yang dikerucutkan pada kasus penistaan agama dituduhkan pada Gubernur DKI Jakarta

Ahok. Dalam berita daring SINDO yang dipublikasikan hari Jumat, tanggal 6 Januari 2017

(http://nasional.sindonews.com) menjelaskan bahwa aksi Bela Islam I (14 Oktober 2016),

Bela Islam II (4 November 2016), dan Bela Islam III (2 Desember 2016) yang dilakukan

merupakan peristiwa yang sangat penting, karena dapat menjadi sebagai tolak ukur untuk

http://nasional.sindonews.com
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melihat kondisi keagamaan di Indonesia. Salah satunya berkaitan dengan fragmentation of

religious authority (fragmentasi atau terpecah-pecahnya otoritas keagamaan).

Melihat dan merujuk pada fenomena yang terjadi tersebut di Indonesia tentu akan

membuat banyak media daring ikut mempublikasikan kasus tersebut sehingga informasi yang

akan diterima masyarakat juga berasal dari berbagai macam sumber berita. Hal ini

mengakibatkan munculnya banyak wacana persuasif yang akhirnya dipublikasikan dan

diunggah di salah satu media sosial seperti media Youtube. Aksi bela Islam yang nyata dalam

aksi demo di Jakarta serta viral di dunia maya ini akhirnya memunculkan banyak opini

bahkan argument yang bertujuan mempengaruhi penonton atau pendengar dalam membela

Islam. Namun, konsep serta teori yang diunggah oleh sesorang di youtube terkadang masih

perlu untuk dimaksimalkan dan dianalisis mengingat pentingnya penggunaan bahasa yang

digunakan serta dinikmati banyak penonton atau pendengar yang pasti berasal dari banyak

kalangan dan semua usia.

Pada konteks tersebut di atas maka apa yang telah diinformasikan oleh media massa,

kemungkinan belum tentu sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan sesuai dengan

apa yang masyarakat butuhkan. Baik, buruk, salah dan benar pada suatu hal, yang merupakan

kondisi yang telah dibangun oleh media terhadap khalayak kemungkinan besar akan

dijadikan para penikmat media termasuk sebagai pedoman dalam menilai kondisi terhadap

lingkungan, alam, dan dengan individu lainnya. Sehingga diperlukan sebuah analisis struktur

penggunaan bahasa persuasif dalam wacana yang ditampilkan berkaitan dengan bela Islam di

video youtube.

Dalam mengkaji penelitian ini, penulis memiliki tujuan adalah untuk mengetahui

wujud bahasa yang digunakan dan memahami makna sebenarnya dari isi kandungan yang ada

dalam wacana persuasif pada video bela islam dimedia sosial (youtube). Sehingga judul yang
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dikaji dalam penelitian ini adalah "Analisis Penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam

dalam video di Youtube".

1.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan permasalahan yang diteliti.

Perlunya pembatasan tersebut agar dalam melakukan penelitian dapat berjalan secara terarah,

terstruktur, dan dapat memberikan gambaran arah penelitian serta dapat memudahkan peneliti

dalam melakukan analisa terhadap suatu permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang

ada dalam penelitian ini terbatas pada wujud struktur penggunaan bahasa yang terdapat

divideo persuasif aksi bela islam diyoutube.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dirumuskan sebagai berikut:

1) Bagaimana struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela islam dalam video Aksi

Bela Islam Fahri Hamzah didepan Istana Negara yang diunggah diyoutube pada 4

November 2016 ?

2) Bagaimana struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam dalam video Orasi Aa

Gym Aksi Damai Bela Islam 4 November 2016 yang diunggah di youtube pada tanggal 6

November 2016?

3) Bagaimana struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam dalam video Orasi

Habib Rizieq Shihab - Aksi Bela Islam III” yang diunggah di youtube pada 6 Desember

2016?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan focus penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan

dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:
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1) Untuk mengetahui struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam dalam video

Aksi Bela Islam Fahri Hamzah didepan Istana Negara yang diunggah di youtube pada

tanggal 4 November 2016.

2) Untuk mengetahui struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam dalam video

Orasi Aa Gym Aksi Damai Bela Islam 4 November 2016 yang diunggah di youtube pada

tanggal 6 November 2016.

3) Untuk mengetahui struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam dalam video

Orasi Habib Rizieq Shihab - Aksi Bela Islam III” yang diunggah di youtube pada 6

Desember 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan yang diharapkan oleh penulis adalah manfaat secara :

1) Akademis

Dalam penelitian ini, dapat menjadikan sebagai tambahan refrensi dan dapat memberikan

kontribusi dalam perkembangan kajian melalui media sosial. Terkhusus mengenai kajian

yang berhubungan dengan media daring dan pemberitaan aksi bela islam yang dijadikan

sebagai wacana dalam youtube, serta dapat memberikan refrensi kepada peneliti

selanjutnya.

2) Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana penggunaan

bahasa wacana persuasif bela Islam dalam video di youtube.

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Struktur Pengunaan Bahasa

Struktur penggunaan bahasa dalam suatu wacana atau video tentunya akan menjadi

pusat perhatian dari sang pembaca sendiri. Sobur (2006:48) mendefinisikan bahwa analisis

wacana ini sebagai studi mengenai struktur pesan dalam berkomunikasi. Sehingga dalam
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analisis sebuah wacana dapat dilakukan melalui dua arah, yaitu secara mikrostruktural dari

teks itu sendiri dan secara makrostruktural dari luar teks atau dari konteksnya. Analisis

dengan dua arah ini untuk mengetahui kaidah struktur penggunaan bahasa.

Widyatama (2011:91) struktur wacana terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal atau

opening, bagian tengah tubuh iklan, dan bagian terakhir penutup atau closer. Dari ketiga

bagian tersebut saling berhubungan sehingga membentuk suatu tujuan yang jelas.

1.6.2 Wacana Persuasi

Wacana pesuasi adalah sebuah teks bacaan yang memiliki tujuan untuk memberikan

pengaruh atau keyakinan kepada seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh

sang penulis. Persuasif dapat dimasukkan cara dalam mengambil keputusan sangat

diperlukan, agar sang pembaca dapat melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh sang penulis.

Bagi pendengar atau yang menerima persuasif tersebut harus mempunyai keyakinan bahwa

untuk melakukan sesuatu tersebut merupakan keputusan yang baik, bijaksana, benar dan

tanpa ada paksaan.

1.6.3 Aksi Bela Islam

Aksi Bela Islam adalah sebuah aksi unjuk rasa yang diselenggarakan di Jakarta

sebagai reaksi atas pernyataaan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama yang dianggap

menistakan agama dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu.

1.6.4 Youtube

YouTube sendiri adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan

karyawan PayPal pada Bulan Februari 2005. Situs ini sebagai salah satu alat media yang

digunakan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Mengingat banyaknya

fungsi yang dimiliki oleh Youtube maka media ini adalah sebuah media yang berfungsi

sebagai media persuasi.


