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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Wacana 

Wacana merupakan rangkaian suatu peristiwa yang terstruktur yang saling 

berhubungan untuk menghasilkan suatu rasa kepaduan atau kohesi disusun secara 

sistematis. Melalui wacana siapapun dapat saling menyapa, meminta, menyetujui, 

meminta keterangan, mengkritik, dan mengomentari. Hasil konkrit dari sebuah 

wacana ialah bentuk gambaran kejadian suatu peristiwa yang terjadi dan dapat 

dijadikan referensi yang berkualitas. Salah satu upaya dalam memberikan suatu 

ideologi tertentu dapat dijumpai pada beberapa media untuk menciptakan suatu 

opini yang bertujuan untuk membuat masyarakat percaya pada suatu hal.  

Menggiring opini publik pada suatu pokok pembahasan dinilai sangatlah 

penting pada era modern saat ini. Media menjadi salah satu upaya terbaik untuk 

menciptakan asumsi masyarakat yang sengaja untuk dibiarkan menjadi liar. 

Perbincangan publik menjadi salah satu tujuan utama suatu wacana berita. Hal ini 

disebabkan oleh daya kebutuhan masyarakat terhadap suatu informasi yang dinilai 

penting serta hal tersebut menjadi salah satu konsep keberlanjutan yang terus 

berlangsung. Adapun hal-hal yang dijelaskan berkaitan dengan wacana, yaitu 1. 

hakikat wacana, 2. wujud wacana, 3. jenis wacana, dan 4. konteks wacana. Hal ini 

dijelaskan sebagai berikut. 
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2.1.1 Hakikat Wacana 

Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. Melalui 

komunikasi, bahasa dapat tersampaikan dengan baik, dapat menyampaikan pesan, 

ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi 

di antara keduanya. Salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan 

atau ide, yakni melalui wacana.Wacana merupakan tataran bahasa yang terbesar, 

tertinggi, dan terlengkap. Wacana dikatakan terlengkap karena mencakup tataran 

di bawahnya yakni, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan unsur lainnya, 

yaitu situasi pemakaian dalam masyarakat. Wacana dibentuk oleh paragraf- 

paragraf dan paragraf dibentuk oleh kalimat-kalimat, sehingga yang membentuk 

paragraf harus berkaitan antara kalimat yang satu dengan lainnya dalam kesatuan 

yang utuh untuk membentuk sebuah wacana yang memiliki tema utuh (Darma, 

2013: 1).  

Di samping itu, istilah wacana dipakai oleh banyak kalangan mulai dari 

studi bahasa, psikologi, politik, komunikasi, dan sastra. Wacana atau discourse 

berasal dari bahasa Latin discursus yang berarti lari kian-kemari. Selain  itu, 

istilah wacana dipergunakan untuk mencakup bukan hanya percakapan atau 

obrolan, tetapi pembicaraan di muka umum, tulisan, serta upaya-upaya formal 

seperti laporan ilmiah dan sandiwara atau lakon. Wacana mencakup empat tujuan 

penggunaan bahasa, yaitu 1. ekspresi diri sendiri, 2. eksposisi, 3. sastra, dan 4. 

persuasi (Tarigan, 1993: 23). Wacana merupakan salah satu bidang linguistik 

yang relatif baru dan banyak dipakai dalam disiplin ilmu lain, misalnya ilmu 

bahasa. Wacana juga pada dasarnya merupakan isi tentang hubungan antara 

konteks-konteks, misalnya yang terdapat dalam teks bertujuan menjelaskan 
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hubungan antara kalimat atau antara ujaran yang membentuk wacana. Selain itu, 

melalui wacana dapat saling menyapa, menegur, meminta, memohon, menyetujui, 

bertanya, meyakinkan, menyuruh, memerintah, mengeritik, mengomentari, 

memaafkan, dan mengampuni (Tarigan, 1993: 24). 

Dengan demikian, hakikat wacana sesungguhnya adalah satuan bahasa 

yang terlengkap, terbesar, dan tertinggi di atas kalimat atau klausa yang tersusun 

rapi, teratur, saling berkesinambungan, koherensi dan kohesi yang direalisasikan 

dalam bentuk rangkaian ujar secara lisan dan tulisan atau rangkaian tindak tutur. 

 

2.1.2 Wujud Wacana 

Wujud adalah rupa dan bentuk yang dapat diraba atau nyata. Jenis adalah 

ciri yang khusus. Jadi wujud wacana mempunyai rupa atau bentuk wacana yang 

nyata dan dapat kita lihat strukturnya secara nyata. Wujud wacana dapat ditinjau 

dari sudut realitas, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis pemakaian. 

Dalam kenyataannya wujud dari bentuk wacana dapat dilihat dalam beragam buah 

karya si pembuat wacana dalam bentuk grafis, wacana dalam bentuk ucapan, dan 

wacana dalam bentuk tindakan (Darma, 2013:4). 

Wujud wacana dapat dilihat dari berbagai sudut. Menurut Darma (2013:7-

11), wujud wacana dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sebagai berikut. 

 

2.1.3 Wacana sebagai Realitas Bahasa 

Ditinjau dari segi realitas, sebuah wacana berbentuk rangkaian kebahasaan 

dengan semua kelengkapan struktural bahasa. Wacana berbentuk rangkaian 

kebahasaan memiliki kelengkapan struktural bahasa, sedangkan rangkaian nonbahasa 
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berwujud rangkaian isyarat dan rangkaian tanda-tanda yang bermakna bahasa yang 

telah disepakati oleh sebagian kelompok masyarakat sebagai konvensi. Rangkaian 

isyarat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1. isyarat dengan gerak-gerik sekitar kepala 

atau muka, 2. isyarat melalui gerak-gerik anggota tubuh lain, seperti gerakan tangan 

dan gerakan seluruh anggota tubuh, dan 3. tanda-tanda yang bermakna bahasa yang 

terdapat dalam rambu-rambu lalu lintas atau bunyi terompet. 

Sementara itu, wacana dari segi realitas diperlukan konstruksi realitas oleh 

pelaku pembuat wacana dalam media massa dimulai dengan adanya realitas 

pertama berupa keadaan, benda, pikiran, orang, peristiwa, dan sebagainya. 

Pembentukkan wacana tidak berada dalam ruang vakum dan mendapat pengaruh 

dari faktor internal dan eksternal pada diri penulis, yakni dalam bentuk 

kepentingan idealis, ideologis, dari khalayak sasaran sebagai pasar ataupun 

sponsor. Oleh sebab itu, wacana yang terbentuk telah dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, karena di balik wacana terdapat makna, tujuan, dan citra yang diinginkan 

untuk kepentingan kelompok atau seseorang yang sedang diperjuangkan. 

 

2.1.4 Wacana sebagai Media Komunikasi 

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, ide, atau 

gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara 

keduanya. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. 

Secara umum, bentuk komunikasi, yakni bahasa lisan atau tulis, sinyal, bahasa 

tubuh, dan penyebaran berita. Di dalam komunikasi, terdapat komponen yang 

harus ada agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik, yaitu: (1.) pengirim 

atau komunikator (2.) penerima atau komunikan (3.) pesan, dan umpan balik. 
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Wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur yang 

mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam 

suatu kesatuan yang koheren dibentuk oleh unsur segmental maupun non segmental 

bahasa. Wacana merupakan proses komunikasi, yang menggunakan simbol-simbol 

berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem kemasyarakatan 

yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata, 

tulisan, gambar-gambar, dan lain-lain tidak bersifat netral. 

Berkaitan dengan itu, wacana merupakan suatu pendekatan komunikasi 

yang mengandung beberapa unsur terkait golongan, identitas, serta tujuan tertentu. 

Keberadaan wacana dianggap penting dari orang-orang yang menggunakannya 

bedasarkan peristiwa, keadaan, situasi tertentu maka hal tersebut menjadi unsur 

terpenting untuk melatarbelakangi ideologi masyarakat. Beberapa jenis wacana 

menjadi salah satu kualitas dan pembeda teks wacana tersebut. 

Jenis wacana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Menurut 

Rusminto (2015: 11-19), pengklasifikasian jenis wacana tergantung dari sudut 

pandang, yaitu sebagai berikut.  

 

2.1.5 Berdasarkan Saluran Komunikasi 

Berdasarkan saluran yang digunakan dalam berkomunikasi, wacana dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu wacana tulis dan wacana lisan. Wacana tulis 

adalah teks yang berupa rangkaian kalimat yang disusun dalam bentuk tulisan 

atau ragam bahasa tulis. Wacana lisan adalah teks yang merupakan rangkaian 

kalimat yang ditranskripsi dari rekaman bahasa lisan. 
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 Wacana tulisa dan wacana lisan memiliki perbedaan karakteristik dari segi 

bahasa yang digunakan. Misalnya bahasa dalam wacana lisan cenderung tidak 

menggunakan benda yang panjang, sedangkan dalam wacana tulis sering 

menggunakan. 

 

2.1.6 Berdasarkan Peserta Komunikasi  

Berdasarkan jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi wacana dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu wacana monolog, wacana dialog, 

dan wacana polilog. Wacana monolog merupakan wacana yang berisi 

penyampaian gagasan dari satu pihak kepada pihak lain tanpa adanya pergantian 

peran antara pembcara dan pendengar atau penyampai dan penerima. Pada wacana 

monolog hanya terjadi komunikasi satu arah. Penerima pesan berada pada posisi 

tetap selama peristiwa tutur terjadi.  

Berbeda dengan wacana dialog merupakan wacana yang dibentuk oleh 

adanya dua orang pemeran serta dalam komunikasi. Kedua orang tersebut 

melakukan pergantian peran dalam komunikasi yang dilakukan. Pada saat tertentu 

seseorang berperan sebagi pembicara dan yang lain sebagai pendengar. Sementara 

itu wacana polilog ialah wacana yang dibentuk oleh komunikasi yang dilakukan 

lebih dari dua pihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut secara 

bergantian saling berganti peran. Pada saat tertentu satu pihak sebagai pembicara 

dan yang lain sebagai pendengar. Sebaliknya ketika pihak yang lain berperan 

sebagai pembicara, peserta lainnya berperan sebagai pendengar. Pergantian peran 

ini terjadi secara berulang ulang selama peristiwa tutur terjadi. 
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2.1.7 Berdasarkan Tujuan Komunikasi 

Berdasarkan tujuan komunikasi, wacana dapat diklasifikasikan menjadi 5 

klasifikasi, yaitu 1. wacana deskripsi 2. wacana eksposisi 3. wacana argumentasi, 4. 

wacana persuasi, dan 5. wacana narasi. Wacana deskripsi diartikan sebagai suatu bentuk 

wacan ayang melukiskan suatu bentuk wacana yang melukiskan sesuatu hal dengan 

keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan 

merasakan sesuai dengan penulisnya. Berbeda dengan wacana eksposisi yang bertujuan 

utama untuk memberi tahu, mengupas atau menerangkan sesuatu. Pada wacana eksposisi 

masalah yang dikomunikasikan terutama berupa informasi.  

Sementara itu wacana argumentasi ditulis dengan maksud untuk 

memberikan alasan, mendukung atau menolak suatu pendapat, pendirian, gagasan. 

Kekuatan argumen ataupun gagasan terletak pada kemampuan penutur dalam 

mengemukakan tiga prinsip pokok yaitu pernyataan, alasan, dan pembenaran. 

Pada sudut lain wacana argumentasi ditulis dengan maksud untuk memberikan 

alasan, untuk mendukung atau menolak suatu pendapat, pendirian maupun 

gagasan. Sementara itu wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan untuk 

mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang 

diharapkan penuturnya dengan menggunakan alasan yang tidak rasional. 

Selanjutnya yakni wacana narasi merupakan wacana yang berusaha 

menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan kronologisnya.  

Berdasarkan jenis wacana di atas, pembagian wacana dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tiga sudut pandang yaitu klasifikasi wacana 

berdasarkan saluran yang digunakan dalam berkomunikasi , klasifikasi 

berdasarkan peserta yang terlibat dalam komunikasi, dan klasifikasi berdasarkan 
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sifat dan tujuan komunikasi. Berdasarkan saluran yang digunakan dalam 

berkomunikasi wacana dapat dibedakan menjadi wacana tulis dan wacana lisan. 

Berdasarkan peserta yang terlibat dalam komunikasi wacana dibedakan menjadi 

wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Sementara itu, berdasarkan 

sifat dan tujuannya, wacana diklasifikasikan menjadi wacana deskripsi, wacana 

eksposisi, wacana argumentasi, wacana persuasi, dan wacana narasi. 

 

2.1.8 Konteks Wacana 

Wacana memiliki kaitan dengan konteks, karena konteks merupakan suatu 

hal penting dalam elemen bahasa khususnya pada wacana yang membentuk unsur 

tertentu. Menurut Djajasudarma (2006: 27-29), konteks wacana dibentuk oleh 

berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, 

topik, peristiwa, bentuk amanat, kode dan saluran. Unsur-unsur tersebut 

berhubungan dan berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap 

komunikasi bahasa yang dikemukakan Hymes, sebagai berikut. 

1. Latar (Setting dan scene) 

Latar ini mengacu pada tempat ruang dan waktu atau tempo terjadinya 

percakapan. Misalnya, percakapan di kampus, percakapan di kantor, 

percakapan di sekolah. 

2. Peserta (Participants) 

Peserta mengacu kepada peserta percakapan, yakni pembicara dan pendengar. 

Misalnya, antara si A dan si B keduanya adalah peserta percakapan. 

3. Hasil (Ends) 

Hasil mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. Misalnya, 

seorang pengajar bertujuan memberikan pelajaran yang menarik kepada para 
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pemelajar itu sendiri. Topik yang menarik belum tentu hasilnya baik karena 

sangat bergantung pada pemelajar itu sendiri dan cara penyampaiannya. 

4. Amanat (Message) 

Amanat mengacu pada bentuk da nisi amanat, bentuk amanat dapat berupa 

surat, esai, iklan, pengumuman. 

5. Cara (Key) 

Cara mengacu pada semangat melaksanakan percakapan. Misalnya, bercakap-

cakap dengan penuh semangat, santai atau tenang meyakinkan. 

6. Sarana (Instrument) 

Sarana mengacu pada apakah pemakaian bahasa dilaksanakan secara lisan 

atau tulis dan mengacu pada variasi bahasa yang digunakan. 

7. Norma (Norms)  

Norma mengacu pada perilaku peserta percakapan. Misalnya, diskusi dan kuliah. 

Kedua ini memiliki norma yang berbeda. Diskusi perilakunya cenderung dua arah 

yang setiap peserta memberikan tanggapan seperti argumentasi, sedangkan kuliah 

cenderung pada satu arah walaupun diberikan kesempatan untuk bertanya. Dengan 

demikian, ada norma diskusi dan norma kuliah.  

8. Jenis (Genre)  

Jenis mengacu pada kategori, seperti sajak, teka-teki, kuliah, dan doa. Jenis 

atau genre merupakan satu kelas peristiwa komunikatif. 

 

2.2 Analisis Wacana Kritis 

 Analisis wacana muncul sebagai suatu reaksi terhadap linguistik murni 

yang tidak bisa mengungkapkan hakikat bahasa secara sempurna. Analisis wacana 
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mengkaji bahasa secara terpadu berbeda dengan linguistik yang mengkaji bahasa 

secara terpisah, tak terkecuali unsur bahasa yang terikat pada konteks pemakaian.  

 Analisis wacana adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha mengkaji 

penggunaan bahasa yang nyata dalam komunikasi. Analisis wacana merupakan 

suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara 

alamiah, baik secara lisan maupun tulis. Analisis wacana juga menekankan pada 

penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa 

antarpenutur. Hal tersebut bertujuan untuk mencari penggunaan bahasa di 

masyarakat secara realita dan cenderung tidak merumuskan kaidah bahasa seperti 

dalam tata bahasa. (Darma, 2009: 15).   

 Pada analisis wacana kritis, wacana berupaya mengkaji tentang suatu 

makna pemberitaan media melalui teks yang dihubungkan dengan konteks sosial, 

upaya kekuatan sosial, dan pelecehan. Selain itu, analisis wacana kritis sebagai 

kelompok gagasan atau motif berfikir yang dapat dikenali dalam teks dan 

komunikasi verbal. Analisis wacana kritis juga menghasilkan klaim interpretif 

dengan memandang pada efek kekuasaan dari wacana dalam kelompok-kelompok 

orang tanpa klaim yang dapat digeneralisasikan pada konteks lain. Analisis 

wacana kritis dapat digunakan dalam beberapa hal misalnya, untuk membangun 

kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, dan hegemoni baru di masyarakat. Selain itu, 

analisis wacana kritis berkaitan dengan teks, kognisi sosial, dan konteks yang 

diantaranya mengandung kekuatan, kekuasaan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, 

dan prasangka.  

 Di sisi lain, menurut Fairclough dan Wodak (dalam Darma, 2013:51-52), 

pemakaian bahasa tuturan maupun tulisan merupakan salah satu bentuk praktik 

social. Penggunaan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan 
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dialeksis di antara peristiwa deskriptif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur 

sosial yang membentuknya. Penggunaan Bahasa merupakan unsur penting dalam 

pembetukan suatu wacana. Penggunaan struktur linguistik pada analisis wacana kritis 

yaitu, 1) sistemasi, transformasi, dan mengaburkan analisis realitas, 2) mengatur ide 

dan prilaku orang lain 3) menggolong-golongkan masyarakat. Ketiga penggunaan 

struktur linguistik tersebut merupakan unsur penting dalam pembentukan analisis 

wacana kritis. Analisis wacana kritis dapat digunakan dalam konteks seharihari untuk 

membangun kekuasaan, ilmu pengetahuan baru, dan hegemoni. Selain itu, analisis 

wacana kritis berkaitan dengan studi diskursif, yaitu kekuatan, kekuasaan, 

ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan prasangka.  

Di samping itu, analisis wacana kritis memandang wacana sebagai salah 

satu praktik sosial yang menyebabkan sebuah hubungan dialektif di antara 

peristiwa diskursif tertentu dengan situasi institusi dan struktur sosial yang 

membentuknya. Analisis wacana kritis menurut van Dijk, Fairclough dan Wodak 

(dalam Eriyanto, 2001: 8-14) ada lima karakteristik penting dari analisis wacana 

kritis, yaitu tindakan, konteks, historis, kekuasaan dan ideologi. 

 

2.2.1 Wacana sebagai Tindakan 

Dalam pandangan ini wacana dipahami sebagai sebuah tindakan. 

Pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. 

Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Wacana 

mengandung dua implikasi. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang 

bertujuan untuk mempengaruhi seseorang. Kedua, wacana dipahami sebagai 

sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar 
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kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. Hal tersebut berupaya bahwa wacana 

merupakan sesuatu yang disadari dan dilakukan untuk tujuan mempengaruhi 

orang dalam persepsi tertentu agar masuk ke dalam dimensinya. 

 

2.2.2 Peran Konteks dalam Produksi dan Interpretasi Wacana 

Dalam pandangan ini analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks 

dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Wacana diproduksi, 

dimengerti, dan ditafsirkan pada konteks tertentu. Analisis wacana juga 

memeriksa konteks dari komunikasi, misalnya siapa yang mengkomunikasikan 

dan mengapa hal tersebut dikomunikasikan dengan siapa dan bagaimana hal 

tersebut terjadi dalam jenis khalayak dan situasi apa serta melalui medium apa. 

Perbedaan tipe perkembangan komunikasi mempunyai hubungan untuk masing-

masing pihak serta dipahami dalam konteks secara keseluruhan. 

Di samping itu, ada tiga istilah dalam pengertian wacana yaitu teks, konteks, 

dan wacana. Wacana merupakan teks dalam konteks. Hal terpenting dalam analisis 

wacana ialah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam proses 

komunikasi. Oleh karena itu, bahasa selalu berada dalam konteks, dan tidak ada 

tindakan komunikasi tanpa partisipan, antarteks, dan situasi. 

Selanjutnya, ada beberapa konteks yang berpengaruh terhadap produksi 

wacana. Pertama, partisipan umur, pendidikan, kelas sosial, etnis, agama, dalam 

banyak hal relevan untuk menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu 

seperti tempat, waktu, posisi, pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik 

adalah konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Misalnya, 

pembicaraan di tempat kuliah berbeda dengan di jalan, pembicaraan di kantor 
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berbeda dengan pembicaraan di kantin. Oleh karena itu, wacana harus di pahami 

dan di tafsirkan dari kondisi dan lingkungan sosial yang mendasarinya. 

 

2.2.3 Wacana sebagai Produk Historis 

Dalam pandangan ini, penempatan wacana dalam konteks sosial tertentu 

berarti wacana tersebut diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat 

dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Aspek penting untuk 

mengerti suatu teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam konteks 

historis tertentu. Misalnya, analisis terhadap bahasa politik Indonesia pada era 

pasca-Orde Baru akan muncul bagaimana situasi politik yang sedang terjadi dan 

mengapa wacana tersebut berkembang sedangkan wacana lain tidak berkembang. 

Oleh karena itu, pada waktu melakukan analisis wacana perlu tinjauan untuk 

mengerti mengapa wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, 

mengapa bahasa yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. 

 

2.2.4 Wacana sebagai Pertarungan Kekuasaan 

Dalam pandangan ini, setiap wacana yang muncul lebih baik dalam bentuk 

teks atau percakapan tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan 

netral tetapi merupakan bentuk pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah 

salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat. Misalnya, 

kekuasaan laki-laki dalam wacana mengenai seksisme, kekuasaan kuliat putih 

terhadap kulit hitam dalam wacana mengenai rasisme, dan kekuasaan para pejabat 

terhadap bawahannya. Wacana merupakan sebuah bentuk pertarungan kekuasaan 

yang setiap analisis wacana kritis selalu dikaitkan dengan kekuasaan. 
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Kekuasaan itu dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk melihat 

apa yang disebut sebagai kontrol. Kontrol disini tidaklah harus selalu dalam 

bentuk fisik dan langsung tetapi juga kontrol secara mental atau psikis. Bentuk 

kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam. Dapat berupa kontrol 

atas konteks, yang secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan harus 

berbicara. Analisis wacana tidak lepas dari unsur pertarungan maupun praktik 

kekuasaan. Oleh karena itu, tugas analisis wacana kritis adalah membongkar 

kekuasaan yang tersembunyi dalam teks-teks bahasa itu. 

 

2.2.5 Wacana sebagai Praktik Ideologi 

Dalam pandangan ini, wacana dipandang sebagai praktik ideologi. Ideologi 

yang berada di balik penghasil teks akan mewarnai bentuk wacana tertentu. Teori-

teori klasik tentang ideology di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh 

kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi 

dominasi. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada 

khalayak bahwa dominasi itu diterima secara terbuka. Wacana dalam pendekatan ini 

dipandang sebagai medium melalui kelompok yang dominan mempersuasi dan 

mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang 

mereka miliki, sehingga tampak abash dan benar. 

Disamping itu, ada dua hal penting yang berkenaan dengan ideologi dalam 

wacana. Pertama, ideologi membutuhkan anggota kelompok, komunitas, atau 

masyarakat yang mematuhi dan memperjuangkan ideologi itu. Kedua, ideologi 

digunakan secara internal di antara anggota kelompok atau komunitas dan juga 

menyediakan jawaban tentang identitas kelompok. Selain itu, ideologi dapat 

sebagai representasi dan konstruksi masyarakat yang di dalamnya ada domunasi 

dan eksploitasi saat diproduksi lewat wacana.  
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Dengan demikian, analisis wacana tidak bisa menempatkan bahasa secara 

tertutup, tetapi harus melihat konteks terutama bagaimana ideology dari 

kelompok-kelompok yang ada tersebut berperan dalam membentuk wacana. 

Misalnya, dalam teks berita dapat dianalisis teks yang muncul merupakan 

cerminan dari ideologi seseorang. 

Pada hakikatnya dari kelima karakteristik analisis wacana kritis di atas, 

sesungguhnya analisis wacana ini adalah upaya untuk menghubungkan dengan 

konteks, yaitu konteks berarti bahasa yang dipakai dan digunakan untuk maksud 

dan tujuan tertentu yang di dalamnya terdapat praktik kekuasaan. Selain itu, 

wacana bersifat historis mengkaji wacana dalam konteks historis dengan melihat 

hubungan dengan wacana sebelumnya. Lebih lanjut, pemakaian bahasa membawa 

nilai ideologi dan bahasa yang digunakan adalah bahasa sosial dan kritis yang 

merupakan bentuk tindakan. 

 

2.3 Struktur Wacana Kritis Teun A. van Dijk 

Struktur wacana menjadi salah satu hal kompleks dalam terbentuknya suatu 

berita. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk mendesai sebagaimana mungkin 

keterlibatan wacana dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini hal tersebut adalah suatu 

bentuk model wacana yang sering kali tidak mendapatkan perhatian khusus kepada 

publik mengenai struktur suatu wacana. 

Menurut van Dijk (dalam Eriyanto, 2001: 224) teks dibentuk dalam suatu 

praktik diskursus yang merupakan suatu praktik wacana. Misalnya, teks 

memarginalkan perempuan maka teks itu hadir dari representasi yang 

menggambarkan masyarakat yang patrikal. Teks ini ada dua bagian, yaitu teks mikro 

yang merepresentasikan marginalisasi terhadap perempuan dalam berita dan elemen 
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besar berupa struktur sosial tersebut dengan elemen wacana sedangkan makro 

menggunakan dimensi yang dinamakan kognisi sosial. Pada kognisi sosial terdapat 

beberapa unsur membangun suatu teks wacana, yaitu: teks, kognisi sosial, konteks.  

Wacana oleh van Dijk (dalam Eriyanto, 2001: 224) digambarkan 

mempunyai tiga dimensi, yaitu: 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 dalah bagaimana 

struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema 

tertentu. Pada level kognisi sosial dipelajari proses produksi berita yang 

melibatkan kognisi individu dari wartawan. Sedangkan aspek ketiga mempelajari 

bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. 

Analisis van Dijk menghubungkan analisis tekstual yang memusatkan 

perhatianmelulupada teks kea rah analisis yang komprehensif bagaimana teks 

berita itu diproduksi baik hubungannya dengan individu wartawan maupun dari 

masyarakat. Paparan ketiga unsur tersebut, yaitu sebagai berikut. 

 

2.3.1 Struktur Wacana Makro Teun A. Van Dijk 

Struktur wacana makro merupakan makna global atau umum dari suatu 

teks yang dapat diamati oleh siapapun dengan melihat topik atau tema yang 

dikedepankan dalam suatu berita. Berkaitan dengan hal ini struktur wacana makro 

merupakan salah satu lapisan teratas dari pola struktur wacana kritis Teun A. Van 

Dijk. Pada struktur wacana makro beberapa hal yang berkaitan dengan tema 

ataupun topik suatu gagasan dari berita adalah hal kompleks yang keterkaitannya 

erat dengan suatu wacana.  
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2.3.2 Struktur Wacana Superstruktur Teun A. Van Dijk  

Berbeda halnya dengan dimensi struktur wacana area superstruktur yang 

pada hal ini merupakan struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu 

teks, upaya terciptanya suatu wacana dan bagian-bagian teks tersusun ke dalam 

berita secara utuh. Keterlibatan pelaku sosial dan konteks sosial dalam suatu 

wacana merupakan titik terang dari suatu bagian wacana itu terbentuk. Beberapa 

poin yang mendasari nilai suatu pemberitaan kepada masyarakat ialah tidak lain 

merupakan konteks sosial dan pelaku sosial di dalamnya.  

 

2.3.3 Struktur Wacana Mikro Teun A. Van Dijk  

Pada elemen struktur wacana mikro merupakan struktur terkecil dari 

sebuah pola terbentuknya suatu wacana. Struktur wacana mikro terfokus pada 

makna yang ingin ditekankan dalam teks berita yang merupakan salah satu tujuan 

wacana agar dapat tersampaikan kepada masyarakat. Detail informasi yang 

merupakan komunikator sangat berperan besar dalam terciptanya suatu wacana. 

Komunikator yang terlibat biasanya memberikan informasi yang kemudian diolah 

sedemikian rupa sehingga terciptanya bentuk suatu wacana yang memiliki 

beberapa unsur terkait satu dengan yang lainnya. 

 

2.4 Representasi Sosial Teun A. Van Dijk 

Pada Aspek ini berhubungan dengan cara seseorang maupun kelompok 

yang melibatkan peristiwa dan kegiatan tertentu ditampilkan dalam teks tentunya 

pada aspek sosial. Pada tingkatan kosakata  yang berkaitan dengan pemilihan kata 

upaya untuk memberikan gambaran persepsi masyarakat yang kemudian 
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menghasilkan sudut pandang berbeda bagi setiap individu. Tata bahasa yang 

mempunyai perbedaan antara tindakan pelaku dengan penyebab yang ditimbulkan 

dari suatu peristiwa hal ini bukan semata persoalan ketatabahasaan. Pemakai 

bahasa dapat memilih menampilkan suatu individu maupun kelompok yang 

hendak ditampilan sebagai sebuah tindakan atau hanya sebagai sebuah peristiwa. 

Pengungkapan makna implisit maupun eksplisit dalam suatu wacana menjadi titik 

ukur keterlibatan masyarakat dalam proses distribusi berita. 

 

2.4.1 Teks 

Dalam dimensi teks, van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa 

struktur yang masing-masing bagian saling mendukung. Pertama, struktur makro 

merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik 

atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, superstruktur merupakan 

struktur wacana yang berhubungan dengan kerangka suatu teks bagaimana 

bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro 

adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks yakni 

kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, paraphrase, dan gambar. 

Menurut Littlejohn (dalam Eriyanto, 2001:226) antara bagian teks dalam 

model van Dijk dilihat saling mendukung dan mengandung arti yang koheren satu 

sama lain. Hal ini karena semua teks dipandang van Dijk mempunyai suatu aturan 

yang dapat dilihat sebagai suatu piramida. Makna global dari suatu teks didukung 

oleh kata, kalimat, dan proposisi yang dipakai. Pernyataan pada level umum 

didukung oleh pilihan kata, kalimat, atau retorika tertentu. Skema ini juga 

memberikan peta untuk mempelajari suatu teks. Akan tetapi, elemen yang 

membentuk teks berita, kata, kalimat, paragraf, dan proposisi.   
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Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami 

van Dijk sebagai bagian dari strategi wartawan. Pemakaian kata-kata tertentu, 

kalimat, gaya tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara berkomunikasi, 

tetapi dipandang sebagai politik berkomunikasi yang merupakan suatu cara untuk 

mempengaruhi pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, 

dan menyinkirkan lawan atau penentang. Struktur wacana adalah cara yang efektif 

untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang 

menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas 

pilihan dan sikap dan membentuk kesadaran politik.  

Teks dalam pengertian analisis model van Dijk dilihat dari pengaruh 

seseorang dalam berkomunikasi melalui wacana yang di dalamnya terkandung 

peranan kekuasaan politik. Adapun beberapa elemen pendukung teks, antara lain. 

 

2.4.2 Skematik  

Teks atau wacana umumnya mempunyai sekema atau alur dari awal 

hingga akhir. Alur tersebut menunjukkan bagian-bagian dalam teks disusun dan 

diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti. Ada dua kategori skema besar yang 

membangun unsur skematik. Pertama, kesimpulan yang umumnya ditandai 

dengan dua elemen yang dipandang paling penting. Judul dan tajuk umumnya 

menunjukkan tema yang ingin ditampilkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. 

Tajuk ini umumnya sebagai pengantar ringkasan apa yang ingin dikatakan 

sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Kedua, cerita yakni isi berita 

secara keseluruhan. Isi berita ini secara hipotetik juga mempunyai dua 

subkategori. Pertama, situasi yakni proses atau jalannya peristiwa. Kedua 

merupakan komentar yang ditampilkan dalam teks. 
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 Menurut van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan 

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. Wartawan berperan penting dalam 

pembuatan suatu teks. Oleh karena itu, skema dalam menampilkan suatu tajuk dan 

cerita merupakan dasar pembangun dalam analisis wacana kritis. 

 

2.4.3 Koherensi 

Koherensi merupakan jalinan antarkata atau kalimat dalam teks. Dua buah 

kalimat yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan sehingga 

tampak koheren. Sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi 

berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. Proposisi “demonstrasi 

mahasiswa” dan “nilai tukar rupiah melemah” adalah dua buah fakta yang berlainan. 

Dua buah kalimat itu menjadi berhubungan sebab akibat ketika ia dihubungkan 

dengan kata hubung “mengakibatkan” sehingga kalimatnya menjadi “demonstrasi 

mahasiswa mengakibatkan niai tukar rupiah melemah”. Dua buah kalimat itu menjadi 

tidak berhubungan ketika dipakai kata hubung “dan”, di mana kalimatnya kemudian 

menjadi “demonstrasi mahasiswa dan nilai tukar rupiah melemah”. Adapun contoh 

kutipan sebagai berikut. 

Kata  Demonstrasi mahasiswa marak dan nilai tukar rupiah melemah.  

Hubung Di mana-mana mahasiswa turun ke jalan. Kemarin, nilai 

tukar   “dan” rupiah melemah ke posisi 8.500 per US$ ini nilai 

tukar rupiah   yang terendah dalam sebulan terakhir. 

Kata   Maraknya demonstrasi mahasiswa menyebabkan nilai tukar 

rupiah hubung melemah. Kemarin nilai tukar rupiah mencapai 

8.500 per US$. Ini  “akibat” nilai tukar rupiah yang terendah 

dalam sebulan terakhir. 
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Dari contoh kutipan di atas, koherensi merupakan elemen yang 

menggambarkan bagaimana peristiwa dihubungkan atau dipandang saling terpisah 

oleh wartawan. Pada dua buah kalimat tersebut terdapat koherensi pembeda antara 

kalimat satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu menimbulkan persepsi ideologi 

khalayak yang menimbulkan propaganda dalam wacana. 

 

2.4.4 Bentuk Kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara 

berpikir logis, yaitu prinsio kausalitas. Logika kausalias ini diterjemahkan ke 

dalam bahasa menjadi susunan subjek dan predikat. 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 peryatannya, sedangkan dalam kalimat pasif seseorang 

menjadi objek dari pernyataannya. Adapun contoh kutipan sebagai berikut. 

Aktif   Polisi melakukan pemukulan terhadap mahasiswa yang tengah  

  melakukan demonstrasi. 

Pasif   Mahasiswa yang tengah melakukan demonstrasi dipukuli oleh 

  polisi. 

 

 

Pada contoh kutipan di atas pemakaian kalimat “polisi melakukan 

pemukulan terhadap mahasiswa yang sedang demonstrasi” mempunyai kesan 

yang berbeda apabila kalimatnya menjadi “mahasiswa yang sedang melakukan 

demonstrasi dipukuli oleh polisi”. Semua struktur kalimat tersebut adalah benar, 

tetapi semua variasi menunjukkan pada tingkatan mana yang ditonjolkan, 

difokuskan, dengan kata-kata khusus, frase, atau anak kalimat yang secara 

langsung mempengaruhi makna kata secara keseluruhan. 
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2.4.5 Kata Ganti 

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 seorang dalam wacana. Dalam 

mengungkapkan sikapnya seseorang dapat menggunakan kata ganti “saya” atau “kami” 

yang menggambarkan bahwa sikap tersebut merupakan sikap resmi komunikator. Akan 

tetapi, ketika memakai kata ganti “kita” menjadikan sikap tersebut sebagai representasi 

dari sikap bersama dalam suatu komunitas. Adapun contoh kutipan berikut. 

Kata Ganti “saya”  Saya menginginkan Gus Dur puasa bicara politik. 

  

Kata ganti “kita”  Kita menginginkan Gus Dur puasa bicara politik. 

 

Kata ganti “kami”  Kami menginginkan Gus Dur puasa bicara politik. 

 

Kata ganti “mereka”   Mereka menginginkan Gus Dur puasa bicara politik 

 

 Pemakaian kata ganti yang jamak seperti “kita” atau “kami” mempunyai 

implikasi menumbuhkan solidaritas, aliansi, perhatian public, serta mengurangi kritik 

dan oposisi kepada diri sendiri. Seperti pada kalimat “kami masyarakat Indonesia”, 

“kita adalah bangsa yang besar”, “kami yang ada dalam pemerintahan”. Di sini, kata 

ganti merujuk pada konteks kategori tertentu. Berbagai kata ganti yang berlainan 

digunakan secara strategis sesuai dengan kondisi yang ada. Prinsipnya adalah 

merangkul dukungan dan menghilangkan oposisi yang ada. Pemakaian kata ganti 

“kita menciptakan komunitas antara wartawan dengan para pembacanya. 

 

2.4.6 Praanggapan  

Elemen wacana praanggapan merupakan pernyataan yang digunakan 

untuk mendukung makna suatu teks. Jika latar berarti upaya mendukung pendapat 

dengan jalan memberi latar belakang, maka praanggapan adalah upaya 
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mendukung mendapat dengan memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. 

Misalnya dalam suatu demonstrasi mahasiswa. Seseorang yang setuju dengan 

gerakan mahasiswa akan memakai praanggapan berupa “perjuangan mahasiswa 

menyuarakan hati nurani rakyat”. Pernyataan ini adalah suatu premis dasar yang 

akan menentukan proposisi dukungannya terhadap gerakan mahasiswa pada 

kalimat berikutnya. Setelah pernyataan itu umumnya akan diikuti oleh pernyattan 

yang isinya mendukung gerakan mahasiswa itu murni, tidak dipengaruhi okeh 

motif politik. Adapun contoh kutipan sebagai berikut. 

Tanpa    Presiden Gus Dur mengusulkan pencabutan Tap MPRS 

Praanggapan   No. XV/1966 

 

Praanggapan   Presiden Gus Dur mengusulkan pencabutan Tap MPRS 

   No. XXV/1996. Kalua usul ini diterima, PKI bisa  

   bangkit kembali 

 

Pada contoh kutipan di atas mengenai usulan Gus Dur tentang pencabutan 

Tap MPRS XXV/1966. Berita ketidak setujuan dengan pencabutan tersebut maka 

pembuatan argumentasi kalua Tap MPRS itu dicabut, PKI akan bangkit kembali 

dan rakyat yang tengah berada dalam kemiskinan akan senang hati ikut dengan 

partai ini yang memang membawa janji-janji rakyat kecil. Argumen yang 

diberikan oleh meia ini dapat disebut sebagai praanggapan. 

 

2.4.7 Metafora 

Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya menyampaikan pesan 

pokok lewat teks, tetapi juga kiasanm ungkapan, metafora yang dimaksudkan 

sebagai ornament atau bumbu dari suatu berita. Akan tetapi, pemakaian metafora 

tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora 

tertentu dipakai oleh wartawan secara strategis sebagai landasan berpikir, 
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pembenaran suatu pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. Wartawan 

menggunakan kepercayaan masyarakatm ungkapan sehari0 hari, peribahasa, 

pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan mungkin ungkapan yang diambil 

dari ayat-ayat suci yang semuanya dipakai untuk memperkuat pesan utama. 

 

2.5 Analisis Sosial Teun A. Van Dijk 

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk adalah analisis 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 penting 

kekuasaan, dan akses.  

 

2.5.1 Praktik Kekuasaan 

Van Dijk mendefinisikan kekuasaan tersebut sebagai kepemilikan yang 

dimiliki oleh suatu kelompok, dalam kelompok tersebut satu kelompok bertugas 

untuk mengkontrol kelompok dari kelompok lain. Kekuasaan ini umumnya 

didasarkan pada kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai seperti uang, 

status, dan pengetahuan. Selain berupa kontrol yang bersifat langsung dan fisik 

kekuasaan tersebut juga berbentuk persuasive.  

Analisis wacana memberikan perhatian yang besar pada apa yang 

disebutkan sebagai dominasi. Dominasi direproduksi oleh pemberian akses yang 

khusus pada satu kelompok dibandingkan kelompok lain atau biasa disebut 

diskriminasi. Secara umum kita juga dapat menganalisis bagaimana proses 

produksi secara umum dipakai untuk membentuk kesadaran dan consensus. 
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2.5.2 Akses mempengaruhi wacana 

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

antara masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit mempunyai 

kesempatan lebih besar untuk mempunyai akses pada media dan kesempatan lebih 

besar untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. Khalayak yang tidak mempunyai 

akses bukan hanya akan menjadi konsuen dari diskursus yang telah ditentukan 

tetapi juga berperan dalam memperbesar lewat reproduksi yang mereka terima 

dari kelompok yang lebih tinggi tersebut disebarkan lewat pembicaraan dengan 

keluarga, teman sebaya dan sebagainya. 


