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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tinjauan Tentang Komunikasi Politik 

Untuk memahami pengertian komunikasi politik, maka ada baiknya kedua kata 

ini kita pahami terlebih dahulu dalam konteks yang lebih luas. Pengertian 

komunikasi itu sendiri adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki 

orang-orang mengatur lingkungannya dengan: (1) membangun hubungan antar 

sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) menguatkan sikap dan 

tingkah laku orang lain;(4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku.8 

Berdasarkan definisi di atas, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. 

Pertama, komunikasi adalah proses. Artinya komunikasi akan terus berlangsung 

dan selalu bergerak semakin maju dan terus bergerak secara terus-menerus. Kita 

tidak tahu kapan komunikasi akan berhenti karena apa yang telah terjadi sebelum 

kita berbicara dengan seseorang dapat mempengaruhi interaksi. Begitu pun dengan 

apa yang sedang terjadi dalam sebuah pertemuan dapat berkelanjutan hingga masa 

depan. Komunikasi tidak bisa kita bekukan sampai kapanpun, oleh karenanya 

komunikasi menjadi sebuah proses.  

Kedua, komunikasi sebagai simbol, artinya setiap interaksi yang dilakukan 

manusia merupakan simbol atau lambang-lambang. Komunikasi menekankan 

peran serta simbol yang mencakup bahasa dan perilaku nonverbal, serta seni dan 

musik. Simbol kerap kali digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya, bahasa 

menjadi simbol seseorang dari daerah mana mereka berasal. Begitupun seni dan 

                                                           
8 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016) hal. 14 
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musik yang juga menjadi simbol  di dalam proses komunikasi. Simbol terpenting 

adalah kata-kata (bahasa), yang dapat merepresentasikan objek (benda), gagasan 

atau perasaan baik ucapan (wawancara, diskusi, ceramah) atau tulisan (surat, esai, 

puisi, novel, lirik lagu).9 

Ketiga, komunikasi adalah suatu hal yang sistemis. Yakni suatu sistem yang 

saling berhubungan yang dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. 

Komunikasi memiliki dua sistem dasar yaitu sistem internal dan eksternal. Sistem 

internal adalah seluruh sistem yang dibawa oleh individu dalam proses komunikasi 

di berbagai lingkungan sosialnya. Istilah lain yang identik dengan sistem internal 

adalah struktur kognitif, pola pikir, sikap, keinginan, motif dan semua yang pada 

dasarnya tersembunyi di dalam dirinya. Sedangkan sistem ekternal adalah unsur-

unsur dalam lingkungan di luar individu termasuk kata-kata yang ia pilih untuk 

berkomunikasi.  

Harold Lasswell menggambarkan komunikasi dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut “Who Says What In Which Channel To Whom with What 

Effect?”10 Berdasarkan definisi Lasswell ini dapat diturunkan lima unsur 

komunikasi yang salin bergantung satu sama lain yaitu:  

1. Sumber (Source) atau komunikator merupakan pihak yang berinisiatif 

atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa dari 

seorang individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau bahkan suatu 

negara. Kebutuhannya bervariasi mulai dari menyampaikan informasi, 

                                                           
9 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2008) 

hal. 70 
10 Ibid., hal. 69 
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menghibur, hingga kebutuhan untuk mengubah ideologi, keyakinan 

agama dan perilaku pihak lain. 

2. Pesan yaitu apa yang disampaikan komunikator kepada penerima 

(komunikan). Pesan merupakan seperangkat simbol verbal dan atau 

nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksut sumber. 

Pesan memiliki tiga komponen yaitu makna, simbol yang digunakan 

untuk menyampaikan pesan, dan bentuk organisasi pesan. Pesan juga 

dapat dirumuskan secara nonverbal seperti melalui tindakan atau isyarat 

anggota tubuh (acungan jempol, anggukan kepala, senyum, tatapan 

mata, dan lain-lain). Juga melalui musik, lukisan, patung, tarian, dan lain 

sebagainya. 

3. Saluran atau media yaitu alat atau media yang digunakan sumber untuk 

menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam proses komunikasi 

jarang sekali kita menggunakan satu saluran. Sebagai contoh ketika kita 

melakukan komunikasi secara tatap muka,  kita berbicara dan 

mendengar (saluran suara) tetapi kita juga memberikan isyarat tubuh 

dan menerima isyarat secara visual (saluran visual). Saluran juga 

merujuk pada  penyajian pesan, apakah langsung (tatap muka) atau 

media. Baik media tradisional maupun media modern. Media tradisional 

seperti yang kita tahu yaitu asap, kentongan, bedug, dan lain-lain. 

Sedangkan media modern yaitu televisi, radio, surat kabar, dan media 

online yang sekarang ini telah berkembang pesat termasuk di dalamnya 

terdapat pula medi sosial seperti facebook, twitter, instagram, youtube, 

dan lain-lain. 
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4. Penerima (receiver) sering juga di sebut komunikan, yakni orang yang 

menerima pesan dari sumber. Komunikan menerjemahkan atau 

menafsirkan seperangkat simbol verbal atau nonverbal berdasarkan 

pengalaman masalalu, rujukan nilai, pengetahuan, persepsi, pola pikir, 

dan perasaannya.  

5. Efek yaitu apa yang terjadi kepada penerima setelah ia menerima pesan 

tersebut. Dalam komunikasi selalu memberikan efek, misalnya 

penambahan pengetahuan (dari tidak tahu menjadi tahu) ini adalah efek 

kognitif atau intelektual. Kedua mungkin anda mungkin memperoleh 

sikap baru atau mengubah sikap, keyakinan,emosi, dan perasaan anda 

adalah efek afektif. Atau bahkan yang ketiga yaitu perubahan sikap 

misalnya dari tidak memilih partai tertentu menjadi bersedia 

memilihnya dalam pemilu. 

Sedangkan politik dapat diuraikan pengertiannya dalam penjelasan  sebagai 

berikut. Politik adalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana; pembagian 

nilai-nilai yang berwenang; kekuasaan dan pemegang kekuasaan; pengaruh; 

tindakan yang diarahkan untuk mempertahankan dan atau memperluas tindakan 

lainnya.11 Bahkan Harold D. Laswell lebih tegas merumuskan bahwa politik 

merupakan ilmu tentang kekuasaan “when we speak of the science of politics. We 

mean the science of power”.12 Orang kerap kali menilai bahwa politik adalah hal-

hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Lebih dari itu, politik 

merupakan kegiatan yang dilakukan dalam suatu negara menyangkut proses 

                                                           
11  Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2011), hal. 8 
12 Ibid., hal. 23 
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menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan bersama.  Untuk melaksanakan tujuan 

tersebut diperlukan kebijakan umum (public policy). Begitupun dalam melakukan 

kebijakan dibutuhkan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority). Oleh karena 

itu politik tidak ditekankan untuk tujuan pribadi, melainkan kepentingan bangsa 

dan negara.  

Sehingga komunikasi politik merupakan salah satu jenis komunikasi dalam 

lingkup berbangsa dan bernegara. Di dalamnya pun terdapat unsur komunikasi, 

yakni komunikator politik, pesan politik, komunikan atau target politik, media atau 

saluran politik, efek, dan umpan balik. 

Komunikator politik dapat berupa elit politik, partai politik, fungsionaris 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta negara. Seorang komunikator politik 

harus memiliki kredibel yang kuat, karena dalam menyampaikan pesan politik 

dibutuhkan seseorang yang dapat dipercaya agar pesan tersebut sampai kepada 

target politik. Pun juga dengan pesan politik yang direpresentasikan melalui simbol-

simbol kekuasaan. Simbol-simbol tersebut tertuang menjadi kebijakan-kebijakan 

atau kritikan untuk mencapai kepentingan bersama. Maksud dari kepentingan 

bersama adalah kepentingan antara bangsa dan negara (rakyat dan penguasa). 

Pesan-pesan politik meliputi pernyataan politik, pidato politik, undang-undang 

kepartaian, undang-undang pemilu, iklan politik, propaganda, dan semacamnya. 

Komunikan atau target politik merupakan pihak-pihak yang menerima pesan 

politik, yang terdiri dari masyarakat atau publik, elit politik, partai politik, atau pun 

negara. Media memiliki kedudukan yang penting dalam proses komunikasi poliik. 

Karena media sebagai alat untuk melegitimasi rakyat di dalam melakukan 

kebijakan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa. Media yang dapat 
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digunakan dalam proses komunikasi politik banyak sekali, mulai dari pidato, pers, 

hingga melalui media massa seperti media cetak, elektronik, media online atau new 

media. Selanjutnya yaitu efek yakni pengaruh atau kesan yang timbul setelah 

komunikan menerima pesan. Kemudian umpan balik atau yang sering dikenal 

dengan tanggapan balik yaitu salah satu bentuk dari pengaruh yang berasal dari 

penerima. Karena tidak selamanya pengaruh berbalik kepada penerima, maka 

tanggapan balik dapat dibedakan dengan penerima. Misalnya, seorang presiden 

membuat kebijakan mengenai harga sembako naik, namun dari kebijakan tersebut 

banyak massa yang melakukan aksi mengenai kebijakan tersebut, tentu saja hal ini 

akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kebijakan tersebut. 

Sehingga kebijakan tersebut menjadi pertimbangan bagi presiden yang dalam 

contoh ini berlaku sebagai komunikator politik. Uraian mengenai unsur-unsur 

komunikasi politik di atas dapat dilihat melalui bagan di bawah ini: 

 

Gambar 2.2 Unsur-unsur Komunikasi Politik 

 

 

 

 

Komunikator 

Politik 
Pesan Politik Media Politik Komunikan 

Politik 
Efek 

Umpan Balik 
Lingkungan 

Sumber: Hafied Cangara, 2016 
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2.2. Tinjauan Tentang Konstruksi Pesan 

Pengertian konstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan 

sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan atau susunan dan hubungan 

kata dalam kalimat atau kelompok kata.13 Sedangkan pesan dalam Kamus 

Bahasa Indonesia adalah lambang atau tanda seperti kata-kata (tertulis ataupun 

lisan), gesture dll.  

Pesan di dalam Ilmu Komunikasi merupakan suatu makna yang ingin 

disampaikan oleh seorang komunikator kepada komunikan. Pesan dimaksudkan 

agar terjadi kesamaan maksud antara komunikator dan komunikan. Pesan 

menjadi salah satu unsur sangat penting dalam proses komunikasi. Karena 

adanya pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain yang menyebabkan 

proses komunikasi berlangsung. Pesan bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan, 

yang di dalamnya terdapat simbol-simbol yang bermakna yang telah disepakati 

antara pelaku komunikasi. Message merupakan seperangkat lambang bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator.14 

Pesan adalah semua bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal. 

Yang dimaksud dengan komunikasi verbal adalah komunikasi lisan, sedangkan 

nonverbal adalah komunikasi dengan simbol, isyarat, sentuhan perasaan dan 

penciuman.  

2.2.1. Jenis-jenis Pesan 

Membicarakan pesan (message) dalam proses komunikasi, kita tidak 

bisa lepas dari apa yang disebut simbol dan kode, karena pesan dikirim 

                                                           
13 KBBI, 2019 
14 Effendi, Onong Uchjana, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 18 
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komunikator kepada penerima terdiri atas rangkai simbol dan kode. simbol 

adalah suatu proses komunikasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial 

budaya yang berkembang pada suatu masyarakat. Secara umum, jenis 

simbol dan kode pesan terbagi menjadi dua, yakni: 

1. Pesan Verbal yaitu jenis pesan yang penyampaiannya menggunakan kata-

kata, dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang 

didengarnya. Pesan verbal dalam pemakaiannya, menggunakan bahasa. 

Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat kata yang telah disusun 

secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung 

arti. Bahasa menjadi peralatan yang sangat penting untuk memahami 

lingkungan. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui sikap, perilaku dan 

pandangan suatu bangsa, meski kita belum pernah berkunjung ke 

negaranya. 

2. Pesan non-verbal, merupakan jenis pesan yang penyampaiannya tidak 

menggunakan kata-kata secara langsung, dan dapat dipahami isinya oleh 

penerima berdasarkan gerak-gerik, tingkah laku, mimik wajah atau ekspresi 

muka pengirim pesan. Pada pesan non-verbal mengandalkan indera 

penglihatan sebagai penangkap stimulus yang timbul. Pesan nonverbal bisa 

disebut bahasa isyarat atau gesture atau bahasa diam (silent languange). 

Jadi pesan adalah kata-kata baik tulisan maupun lisan yang akan 

disampaikan pemberi pesan (komunikator) kepada penerima pesan 

(komunikan) untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi yang dimaksud 

dengan konstruksi pesan adalah aktifitas untuk membangun suatu makna 

kepada orang lain. Sekurang-kurangnya ada dua hal utama yang terkandung 
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dalam makna pesan. Pertama, makna isi merupakan makna literal yang acap 

kali ditampilkan secara verbal. Makna ini mudah dipahami karena pesan selalu 

diucapkan dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang sama antara 

komunikator dan komunikan. Kedua, makna hubungan yaitu makna pesan 

dipahami secara emosional (konotasi). Makna ini biasanya digunakan oleh 

orang yang telah memiliki relasi tertentu.15 Pada lagu 2019 Ganti Presiden 

sesungguhnya John Sang Alang pun membangun pesan melalui lirik. Begitupun 

juga dengan para koalisi oposisi pemerintah yang membintangi video lagu 

tersebut.  

 

2.3. Lirik Lagu Sebagai Pesan Komunikasi  

Lagu merupakan sebuah musik yang memiliki teks atau lirik.16 Lirik lagu 

menjadi salah satu simbol verbal komunikasi yang diciptakan oleh manusia. 

Simbol digunakan oleh manusia untuk mengungkapkan apa yang tidak terlihat 

namun bisa dirasakan oleh indera dan perasaan manusia. Kemudian hal itu 

diolah dan ditafsirkan oleh pikiran manusia untuk menciptakan apa yang ingin 

diungkapkannya termasuk menciptakan sebuah karya (lirik lagu). 

Manusia dalam mengkomunikasikan suatu pemikiran kepada khalayak luas 

berupa ide, gagasan, opini menjadi sebuah pesan komunikasi yang mudah 

dicerna. Dalam proses komunikasi, pesan merupakan hal utama, karena 

sesungguhnya inti dari komunikasi adalah apa yang ingin komunikator 

sampaikan kepada komunikan. Definisi pesan sendiri merupakan segala 

                                                           
15 Alo Liliweri, Komunikasi: Serba Ada Serba Makna (Jakarta, Kencana, 2011), hal. 40 
16 Monika Sri Yuliarti, Komunikasi Musik: Pesan Nilai-nilai Cinta dalam Lagu Indonesia, Ilmu 

Komunikasi Volume XII No. 2, 2015, hal. 190 



 

18 
 

sesuatu, verbal maupun nonverbal, yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan untuk mewujudkan komunikasi. Pada dasarnya, pesan bersifat 

abstrak, kemudian diciptakan lambang komunikasi sebagai media atau saluran 

dalam mengantarkan pesan berupa mimik, bahasa, gerak-gerik, bahasa lisan dan 

tulisan yang dapat saling dimengerti sebagai alat bantu dalam berkomunikasi. 

Di dalam sebuah lagu terjadi pertukaran ide, gagasan antara pencipta lagu 

dengan pendengar atau audiens sebagai penikmat lagu. Pencipta 

menyampaikan isi pikiran serta perasaannya melalui sebuah lagu berupa nada 

dan lirik. Harapannya, apa yang dirasakan pencipta lagu juga dirasakan oleh 

pendengarnya. Di sinilah terjadi proses komunikasi. Komunikasi antara pencipa 

dan penikmat lagu berjalan ketika lagu didengarkan oleh audiens. Pesan yang 

disampaikan dapat berupa curahan hati, atau sekedar kritik yang dituangkan 

dalam lirik-lirik lagu. Lirik memiliki sifat yang istimewa dibandingkan dengan 

pesan pada umumnya. Jangkauannya lebih luas di dalam benak pendengarnya. 

Penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa lirik lagu adalah rangkaian pesan 

verbal yang ditulis dengan sistematika tertentu untuk menimbulkan kesan 

tertentu. Isi pesan tersebut mewakili gagasan penulis (lirik) yang merupakan 

respon dari lingkungan fisik manusia. Sama halnya dengan munculnya lagu 

2019 Ganti Presiden yang diciptakan oleh John Sang Alang. Lirik lagu tersebut 

merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh John Sang Alang kepada 

masyarakat Indonesia. Lagu itu memunculkan banyak persepsi dan makna yang 

berbeda-beda oleh pendengarnya. Karena pada dasarnya pesan komunikasi 

massa bersifat umum karena komunikannya bersifat heterogen. Oleh karena itu 

tidak heran jika dalam munculnya lagu 2019 Ganti Presiden banyak interpretasi 



 

19 
 

yang berbeda-beda dari masyarakat (pendengar). Karena dalam kata-kata (lirik 

lagu) yang dibuat oleh pencipta tidak semua dapat dimengerti oleh khalayak, 

oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian untuk menganalisis makna dari 

lirik tersebut. 

 

2.4. Kritik dalam Lirik Lagu dari Masa ke Masa 

Kita sering mendengar istilah kritik, bahkan kita juga sering mengetahui 

seseorang mengkritik sesuatu atau bahkan diri kita sendiri yang mengkritik 

sesuatu. Munculnya sebuah kritik menjadi bagian dari upaya untuk perbaikan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan bahwa kritik merupakan 

kecaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik 

buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya.17 Seiring 

berkembangnya zaman, kritik tidak hanya disampaikan secara tatap muka saja. 

Lebih dari itu kritik dapat disampaikan melalui berbagai media atau saluran 

komunikasi. Salah media yang digunakan untuk mengkritik adalah media seni 

yakni lirik lagu. Sebuah lirik lagu merupakan hasil interpretasi seorang pencipta 

lagu dalam memandang fenomena pada saat itu.18 Melalui lirik lagu, pencipta 

secara bebas mengkritik siapapun yang ingin dikritiknya. Baik itu pemerintah 

yang berkuasa, elit politik, atau siapapun. Biasanya, bentuk kritik yang 

diciptakan sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat lagu tersebut 

diciptakan. Harapannya, akan ada perubahan yang terjadi setelah lagu tersebut 

ada. 

                                                           
17 KBBI, 2019 
18 Ridwan Sugiwardana, Pemaknaan Realitas serta Kritik Sosial dalam Lirik Lagu Slank, 

Skriptorium Vol.II No. 2, 2014, hal. 87 
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Salah satu grup band di Indonesia yang memproduksi lagu tentang kritik 

sosial adalah Grup Band Slank. Salah satu penelitian tentang lagu-lagu yang 

diciptakan oleh Grub Slank ini dilakukan oleh Ridwan Sugiwardana pada tahun 

2014. Penelitian tersebut meneliti lima lagu dari Grup Band Slank yang 

berbeda-beda. Judul penelitian tersebut adalah Pemaknaan Realitas Serta 

Bentuk Kritik Sosial dalam Lirik Lagu Slank. Grup Band Slank selalu 

menciptakan lirik-lirik yang mengkritik, baik mengenai politik, realitas sosial, 

budaya, alam dan dunia pendidikan yang kerap melanda bangsa Indonesia 

dengan bahasa anak muda yang dituangkan ke dalam musik. Dalam lirik lagu 

Slank memang sarat dengan pesan kritik sosial yang mengarah pada suatu 

aktivitas kehidupan yang mengusung suatu tema. Pada tahun 1996 Grup Band 

Slank menciptakan lagu yang berjudul “Bang-bang Tut” yang menggambarkan 

keadaan politik pada saat itu. Di bawah ini merupakan lirik lagu “Bang-bang 

Tut” 

 

Bang-bang Tut 

Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu  

Ada yang ngoceh kosong aku terus melaju  

Ada udang di balik-balik batu  

Bikin hati senang padahal dia ada mau  

Bang-bang tut akar gulang-galing  

Siapa yang kentut ditembak raja maling  

Musuh dalam selimut, sama juga maling  

Mulut bau kentut, di belakang ngomong miring  

Lempar-lempar batu lalu sembunyi tangan  

Bikin orang bingung langsung buang badan  
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Sepandai tupai melompat akhirnya jatuh juga  

Belagak sahabat pasti ketahuan belangnya 

 

Dalam lirik lagu ini terdapat bentuk kritik sosial yang bertransformasi dalam 

bentuk satir. Politik satir adalah bagian dari satir yang khusus mengambil sisi 

hiburan darisebuah fenomena politik. Digunakan pula dalam pidato politik 

untuk mengungkapkan pesansecara implisit, seperti pada saat ‘menyerang’ 

lawan politik dengan menggunakan katakatasindiran. Pesan satir bisa 

diwujudkan dalam beragam bentuk, karikatur, tulisan, karya sastra,maupun 

karya seni termasuk di dalamnya adalah lagu. Selanjutnya pada tahun 1998, 

Slank menciptakan lagu yang berjudul “Cekal” (album PISS, 1998). Lagu 

tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah yang mencekal 

kebebasan. 

Cekal 

Cekal dicekal  

Kritik beda pendapat  

Cekal dicekal  

Dianggap biang rusuh  

Kami juga punya ide  

Kalian juga punya ide  

Musyawarah mufakat  

Musyawarah untuk mufakat (bener nggak ?)  

Cekal dicekal 

Kebebasannya enggak bebas  

Cekal dicekal  

Soalnya nggak jelas  

Kami juga punya tanggung jawab  
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Kalian nggak pelu curiga 

 

Dalam penggalan lirik lagu “Cekal” menunjukkan adanya bentuk kritik 

yang dimana kebebasan tidak harus dicekal. Semua berhak menyuarakan 

pendapat tanpa harus dicekal serta bebas. Slank menciptakan lirik lagu ini 

bukan tanpa alasan karena apabila kita perhatikan kembali pada saat 

pemerintahan masa Orde Baru banyak tokoh-tokoh, pers, bahkan lagu-lagu 

yang mengalami pencekalan. Khususnya pada bidang karya sastra termasuk 

seniman-seniman lokal yang menyuarakan protes melalui karya-karya mereka 

ketika pemerintah mengganggap hal tersebut tidak sesuai maka seniman atau 

dalam hal ini pencipta karya akan mengalami pencekalan seperti contohnya 

Koes Plus, Iwan Fals, dan sebagainya. Selain itu, ada lagu lain yang merupakan 

bentuk kritik dari Grup Band Slank. Lagu tersebut berjudul “Gosip Jalanan” 

(album PLUR, 2004). 

Gosip Jalanan 

Pernahkah lo denger mafia judi ? 

Katanya banyak uang suap polisi  

Tentara jadi... pengawal pribadi  

Apa lo tau mafia Narkoba ?  

Keluar masuk jadi Bandar di penjara  

Terhukum mati .. tapi bisa di tunda  

Siapa yg tau mafia selangkangan  

Tempatnya lendir-lendir berceceran  

Uang jutaan... bisa dpt perawan.. Kacau balau ..kacau 

balau  

Negaraku ini  

Ada yg tau mafia peradilan?  
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Tangan kanan hukum di kiri pidana  

Di kasih uang... habis perkara..  

Apa bener ada mafia Pemilu ?  

Entah gaptek apa manipulasi data  

Jual beli... su.. suara rakyat 

Mau tau ‘gak mafia di Senayan  

Kerjaannya tukang buat peraturan  

Bikin UUD... ujung-ujungnya duit  

Pernah denger ‘gak triakan Allahu Akbar..?  

Pake peci... tp kelakuan bar-bar..  

Ngerusakin bar.. orang di tampar-tampar 

 

Dari penggalan lirik di atas merupakan kritik sosial dalam permasalahan 

ketidakadilan. Hal itu cukup jelas bahwa makna lirik yang tersirat mengandung 

makna sindiran kepada kepemimpinan bangsa yang mana prioritas sebuah 

aturan atau sanksi tersebut dapat dibeli dengan uang tanpa harus dijalankan. 

Selain itu dalam penggalan lirik lagu tersebut juga menunjukkan bentuk 

keadilan yang ditegakkan oleh kaum pembesar bangsa tidaklah adil. Pada tahun 

2007 Slank menciptakan lagu yang merupakan kritik kondisi lingkungan. Kritik 

tersebut tertuang dalam lagu yang berjudul “Lapindo” (album Slow But Sure, 

2007). 

 

Lapindo 

Hanya orang bodoh yang membuang sampah ke dalam 

sungai  

Hanya orang bego yang membuang kotoran ke dalam kali 

Hanya orang gak berpendidikan  

Membuang limbah ke dalam laut  
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Hanya orang stupid yang membuang buang comberan ke 

selokan  

Lapindo...  

Anak kecil pun tau  

Jangan buang sampah sembarangan  

Lapindo (Recycle dong)...  

Lapindo Lapindo (Lapindo)... Lapindo 

 

Penggalan lirik lagu di atas merupakan bentuk kritik bahwa orang ang 

berpendidikan seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada 

masyarakat. Selanjutnya adalah lagu yang bertemakan korupsi yang kerap kita 

dengar. Lagu tersebut berjudul "Seperti Para Koruptor” (album The Big Hip, 

2008). 

Hidup sederhana 

Gak punya apa- apa tapi banyak cinta 

Hidup bermewah-mewahan 

Punya segalanya tapi sengsara, 

Seperti para Koruptor 

 

Penggalan lirik lagu di atas merupakan suatu sindiran yang dilontarkan oleh 

Band Slank kepada para koruptor di dalam kalangan hidup menengah ke atas. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ronald Albert Michael Wijaya dan 

M.Shoim pada jurnal Buana Sastra pada tahun 2014 berjudul Kritik Sosial 

dalam Lirik Lagu Iwan Fals Periode Tahun 1980 – 1992. Pada penelitian 

tersebut keduanya meneliti lirik lagu “Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak 

Lagi” (album Opini, 1982). Pada penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 
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lirik lagu tersebut merpakan kritik terhadap pembangunan. Di bawah ini 

merupakan lirik lagu “Isi Rimba Tak Ada Tempat Berpijak Lagi”. 

Raung buldozer gemuruh pohon tumbang  

Berpadu dengan jerit isi rimba raya  

Tawa kelakar badut badut serakah  

Tanpa HPH berbuat semaunya  

Lestarikan alam hanya celoteh belaka  

Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu  

Oh mengapa  

Oh jelas kami kecewa  

Menatap rimba yang dulu perkasa  

Kini tinggal cerita  

Pengantar lelap si buyung  

Bencana erosi selalu datang menghantui  

Tanah kering kerontang banjir datang itu pasti  

Isi rimba tak ada tempat berpijak lagi  

Punah dengan sendirinya akibat rakus manusia  

Lestarikan hutan hanya celoteh belaka  

Lestarikan hutan mengapa tidak dari dulu  

Saja Oh jelas kami kecewa  

Mendengar gergaji tak pernah berhenti  

Demi kantong pribadi Tak ingat rejeki generasi nanti 

Pada lirik lagu tersebut Iwan Fals menggambarkan keadaan hutan saat itu. 

Di mana hutan-hutan sebagai tempat hidup flora dan fauna dimusnahkan hanya 

untuk membangun sebuah kota. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

adanya persaingan dalam dunia politik dan dunia ekonomi yang sangat konkrit. 



 

26 
 

Yakni pencipta lagu mengemukakan rakyat yang menjadi korban dalam 

persaingan tersebut, sehingga rakyat kecil makin lama makin kecil.19 

 

2.5.Tinjauan Tentang Propaganda Politik 

Menurut Ellul, propaganda adalah suatu alat yang digunakan oleh kelompok 

yang terorganisasi untuk menjangkau individu-individu yang secara psikologis 

dimanipulasi dan digabungkan ke dalam suatu organisasi.20 Hal ini 

menunjukkan bahwa propaganda erat kaitannya dengan organisasi dan tindakan 

yang tanpa itu propaganda praktis tidak akan ada. Propaganda yang efektif 

hanya dapat bekerja di dalam suatu kelompok pada sebuah negara. Melalui 

manipulasi lambang, propagandis mencapai individu-individu sebagai anggota-

anggota kelompok. 

Harold D Laswell menyebutkan propaganda adalah kontrol opini yang 

dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti, atau menyampaikan 

pendapat yang kongkrit dan akurat (teliti). Senada dengan Laswell, Leonard W. 

Dobb  pun juga mengatakan bahwa propaganda adalah usaha sistematis yang 

dilakukan oleh individu yang masing-masing berkepentingan untuk mengontrol 

sikap kelompok individu lainnyadengan cara menggunakan sugesti dan sebagai 

akibatnya mengontrol kegiatan tersebut.21 

Melihat definisi yang dikemukakan di atas, ada beberapa komponen yang 

perlu dicermati diantaranya adalah pertama, setiap propaganda terdapat pihak 

yang dengan sengaja melakukan proses penyebaran pesan untuk mengubah 

                                                           
19 Ronal Albert Michael Wijaya dan M. Shoim, Kritik Sosial dalam Lirik Lagu Iwan Fals Periode 

Tahun 1980 – 1992, Buana Sastra, Vol. I No. 1, April 2014 
20 Ibid., hal. 125 
21 Ibid., hal. 10 
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sikap dan perilaku sasaran propaganda. Misalnya dalam lagu 2019 Ganti 

Presiden pencipta lagu sengaja menyampaikan pesan bahwa 2019 nanti agar 

ganti presiden karena berbagai situasi dan kondisi yang dialami masyarakat 

Indonesia saat ini.  Kedua, propaganda dilakukan secara terus-menerus sejauh 

dengan kepentingan dari propagandis. Ketiga, adanya proses penyampaian ide, 

gagasan, kepercayaan, atau bahkan doktrin yang dilakukan secara sadar oleh 

propagandis untuk menarik sasaran propaganda. Keempat, memiliki tujuan 

yang kongkrit yakni mengubah pendapat, sikap dan perilaku individu atau 

kelompok. Tujuan ini sedemikian pentingnya di dalam propaganda, sehingga 

apapun akan dilakukan oleh propagandis dalam mewujudkan tujuan tersebut. 

Kita bisa lihat dari beberapa fenomena yang sering kita lihat sekarang ini di 

media sosial. Jika kita perhatikan, banyak sekali para pejabat negara yang 

memiliki akun media sosial, dan tidak jarang pula mereka menulis status di 

dalamnya. Hal ini adalah salah satu bentuk propaganda politik yang tidak kita 

sadari. Selain itu propaganda politik sering disampaikan melalui pidato-pidato 

komunikator politik. Hal ini berguna untuk menyisispkan opini baru, merubah 

sikap dan perilaku masyarakat. Serta kepercayaan maupun pemikiran-

pemikiran melalui lisan maupun tulisan. 

 

2.5.1. Posisi Propaganda dalam Komunikasi Politik 

Pada bab sebelumnya, peneliti telah menjelaskan konsep dari 

komunikasi politik yang terdiri dari kata komunikasi dan politik. Lalu, 

dimanakah posisi propaganda dalam komunikasi politik? Jadi, propaganda 

merupakan metode komunikasi yang dipilih oleh aktor politik dalam 

menyebarkan pesan politik kepada sasaran propaganda. Pasalnya dalam 
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definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh, propaganda merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh propagandis untuk mempengaruhi ideologi, 

keyakinan serta perilaku komunikan dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

Setiap proses propaganda, seorang propagandis tidak selalu terang-

terangan menyampaikan maksud dan tujuannya.  Ada dua tipe propaganda 

yaitu propaganda terbuka dan propaganda tertutup. Propaganda terbuka 

artinya, metode yang digunakan oleh seorang propagandis secara terang-

terangan menyingkapkan tujuan. Misalnya seorang kandidat politik yang 

terang-terangan berusaha memperoleh suara. Sedangkan propaganda 

tertutup artinya, menyelinapkan tujuan-tujuan dalam komunikasi, bahkan 

sasaran propaganda tidak tahu jika dirinya sedang dipropaganda oleh 

propagandis.  

Hafied Cangara dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik 

menjelaskan bahwa ada beberapa tipe atau bentuk propaganda diantaranya: 

Pertama, propaganda putih, yakni propaganda yang menyebarkan informasi 

ideologi dengan menyebut sumbernya. Kedua, propaganda kelabu dimana 

propaganda ini dilakukan oleh kelompok yang tidak jelas. Biasanya 

propaganda ini dilakukan untuk mengacaukan pikiran orang lain seperti adu 

domba, dan gosip. Ketiga atau yang terakhir adalah propaganda hitam yaitu 

propaganda yang menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkan 

lawan.propaganda ini tidak mengenal etika dan hanya berpikir sepihak.22 

 

                                                           
22 Hafied Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016) hal. 295-296 
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2.5.2. Posisi Propaganda dalam Politik Komunikasi 

Propaganda mampu mengubah perilaku, sikap dan pendapat 

seseorang agar bisa sesuai dengan kemauan ataupun mencapai tujuan 

tertentu suatu individu maupun kelompok. Sehingga berbicara mengenai 

propaganda di dalam politik komunikasi ialah rangkaian pesan yang 

bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, ideologi, serta keyakinan 

seseorang, kelompok, hingga masyarakat luas. Berbeda dengan komunikasi 

politik, di mana propaganda adalah suatu upaya atau metode yang dipilih 

untuk mempengaruhi khalayak, maka di dalam politik komunikasi 

propaganda menjadi sebuah pesan yang telah terkonstruksi untuk 

mempengaruhi sasaran propaganda. Sehingga di dalam politik komunikasi, 

proses komunikasi dirancang sedemikian rupa oleh seorang komunikator 

politik. Baik dari kata yang dipilih, dominasi etnis dan agama tertentu, 

moment atau situasi saat komuikasi berlangsung, hingga siapa seorang 

propagandisnya. Tujuannya tentu untuk membelenggu sasaran propaganda 

dengan segala cara agar tujuan yang diinginkan propagandis tercapai. Oleh 

karena itu, maka tidak heran jika sekarang kita kerap kali menjumpai para 

politisi yang aktif di berbagai platform media sosial dalam membagikan 

pikiran-pikirannya mengenai suatu kebijakan pemerintah. Misalnya wakil 

ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fadli Zohn 

yang kerap kali mencuitkan kicauannya di twitter dalam megkritisi 

kebijakan pemerintah. Selain itu, misalnya menjelang pemilihan umum 

(pemilu) 2019 yang telah diselenggarakan pada bulan April lalu, moment 

itu dimanfaatkan oleh para politisi untuk mempengaruhi masyarakat dalam 
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menentukan pilihannya. Berbagai upaya dilakukan oleh para politisi 

termasuk melakukan propaganda baik secara terbuka, maupun secara 

tertutup. Misalnya setelah munculnya #2019gantipresiden, banyak sekali 

deklarsi yang diselenggarakan di berbagai penjuru kota di tanah air ini. 

Salah satu bentuk propaganda yang masuk dalam politik komunikasi 

adalah desas-desus dalam bentuk rumor atau gosip. Para propagandis 

mengaku bahwa desas-desus atau rumor memiliki kekuatan destruktif. 

“Desas-desus merupakan suatu preposisi terhadap kepercayaan mengenai 

rujukan yang bersifat pembicaraan ramai yang tersiar tanpa pembuktian 

resmi.” (Hafied Cangara, 2016:298). Misalnya desas-desus yang kerap 

dibicarakan oleh publik mengenai isu yang beredar bahwa Joko Widodo 

merupakan seorang Partai Komunis Indonesia (PKI), antek-antek China, 

anti Islam, memperkusi ulama’, mendukung LGBT dan lain-lain. Begitu 

pun rumor yang juga beredar dikalangan publik mengenai Prabowo 

Subianto bahwa jika Prabowo menjadi presiden maka negara Indonesia 

akan menjadi negara khilafah. Usai pemilu serentak yang telah 

d=terselenggara pada tanggal 17 April 2019 muncul rumor yang menimpa 

beberapa lembaga survey yang ada di Indonesia tidak kredibel. Pasalnya 

Quick Count yang telah dilakukan sejumlah lembaga survey tersebut dirasa 

memiliki keberpihakan terhapad salah satu pasangan calon (paslon)  

presiden dan wakil presiden. Berbicara mengenai rumor yang terjadi 

menjelang pemilu akan sangat banyak sekali, seperti adanya tujuh 

kontrainer surat suara yang telah tercoblos di salah satu paslon yang 

disampaikan Andi Arief seorang kader partai Demokrat di twitter 
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pribadinya. Tentu saja munculnya desas-desus ini dapat merugikan pihak-

pihak yang bersangkutan. 

 

2.6. Tinjauan Tentang Wacana 

Menurut Riyono Pratikto, proses berpikir seseorang sangat erat kaitannya 

dengan ada tidaknya kesatuan dan koherensi dalam tulisan yang disajikannya. 

Makin baik cara atau pola berpikir seseorang, pada umumnya makin terlihat 

jelas adanya kesatuan dan koherensi itu.23 Pada dasarnya sebuah tulisan adalah 

wacana, akan tetapi apa yang dinamakan wacana tidak hanya sesuatu yang 

tertulis saja. Kita mengenal istilah wacana lisan dan wacana tertulis. Oleh 

karena itu pembahasan wacana pada segi lain adalah membahas bahasa dan 

tuturan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting bagi manusia. 

Sehingga pada kenyataannya bahasa menjadi aspek penting bagi manusia dalam 

bersosialisasi dan berinteraksi sosial. Dengan bahasa pula, manusia bisa 

menyampaikan berbagai berita, pikiran, gagasan, ide, pendapat, perasaan, dan 

lain-lain kepada orang lain. Bahasa meliputi tatanan fonologi, morfologi, 

sintaksis, semantik, dan wacana. Berdasarkan hierarkinya, wacana merupakan 

tataran bahasa terbesar, tertinggi dan terlengkap. 

2.6.1. Pengertian Wacana 

Analisis wacana merupakan studi tentang struktur pesan yang 

komunikasinya ditelaah mengenai aneka fungsi bahasa, secara tidak 

langsung teori wacana ini berusaha untuk menjelaskan peristiwa 

                                                           
23 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar, untuk Analisis Wacana, Analisi Semiotik, dan 

Analisis Framing. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2015) hal. 10 
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terbentuknya suatu kalimat atau pernyataan.24 Wacana menggunakan 

analogi dari struktur kalimat dan pilihan-pilihan internalnya (seperti subjek, 

kata kerja, objek, atau kata benda, kata kerja, pelengkap), ada sebuah asumsi 

yang digunakan oleh ahli bahasa bahwa semua elemen di atas, level kalimat 

mempunyai struktur yang sama. Melalui pesan wacana, pesan komunikasi 

seperti kata-kata, tulisan gambar dan lain-lain tidak bersifat netral dan steril. 

Eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks 

peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang 

melatarbelakangi keberadaannya, dan lain-lain. Semua itu dapat berupa 

nilai-nilai ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain. 

2.6.2. Ciri-ciri dan Sifat Wacana 

Berdasarkan pengertian wacana, kita dapat mengidentifikasi ciri-ciri 

dan sifat wacana antara lain sebagai berikut: 

1. Wacana dapat berupa rangkaian ujar secara lisan dan tulisan. 

2. Wacana mengungkapkan suatu hal (subjek). 

3. Penyajian teratur, sistematis, dan lengkap dengan semua situasi 

pendukungnya. 

4. Memiliki satu kesatuan misi dalam rangkaiannya, yaitu realitas, media 

komunikasi, cara pemaparan dan jenis pemakaian untuk mewujudkan 

bentuk wacana itu sendiri. 

2.6.3. Wujud dan Jenis Wacana 

Wujud adalah rupa yang dapat diraba atau nyata. Jenis adalah ciri 

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

                                                           
24 Muslimin Machmud, Tuntunan Penulisan Tugas Akhir erdasarkan Prinsip Dasar Penelitian 

Ilmiah, (Malang, Selaras, 2016) hal 164 



 

33 
 

dan dapat kita lihat strukturnya secara nyata. Sedangkan jenis wacana 

mempunyai arti bahwa wacana itu memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri khas 

yang dapat dibedakan dari bentuk bahasa lain. Pada dasarnya bentuk wacana 

dapat ditinjau dari realitas, media komunikasi, cara pemaparan, dan jenis 

pemakaian. Kenyataannya, wujud wacana itu dapat dilihat dari beragam 

buah karya si pembuat wacana, yaitu: pertama, teks (wacana dalam bentuk 

tulisan/grafis) antara lain dalam bentuk berita, features, artikel, opini, novel, 

dan lain sebagainya. Kedua, talk (wacana dalam wujud ucapan) antara lain 

dalam wujud rekaman wawancara, obrolan, pidato, dan lain-lain. Ketiga, act 

(wacana dalam wujud tindakan) antara lain dalam wujud lakon drama, 

tarian, film, demontrasi, dan lain-lain. Keempat yaitu artifact (wacana 

dalam wujud jejak) antara lain dalam wujud bangunan, lanskap, fashion, 

puing, dan lain-lain. 

 

2.7. Tinjauan Tentang Wacana dan Ideologi 

Menurut Aart Van Zoest, sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi dan 

memiliki kemampuan untuk memanipulasikan pembaca ke arah suatu 

ideologi.25 Wacana sebagai wujud tindak komunikasi tidak lepas dari suatu 

pernyataan yang dipikirkan oleh komunikator. Suatu teks maupun lisan selain 

mengandung wacana juga mengandung ideologi yakni suatu pemahaman dari 

komunikator. Oleh sebab itu suatu teks dapat dianalisis muatan ideologinya 

dengan cara mengkajinya secara sistematis dan ilmiah. 

                                                           
25 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar, untuk Analisis Wacana, Analisi Semiotik, 

dan Analisis Framing. (Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2015), hal 60 



 

34 
 

Ideologi adalah ide-ide yang diungkapkan dalam komunikasi; kesadaran 

adalah esensi atau totalitas dari sikap, pendapat, dan perasaan, yang dimiliki 

oleh individu-individu atau kelompok-kelompok; dan hegemoni adalah proses 

di mana ideologi “dominan” disampaikan, kesadaran dibentuk, dan kuasa sosial 

dijalankan.26 Konsep-konsep ideologi, kesadaran, dan hegemoni saling 

tumpang tindih, meski masing-masing mempunyai penekanan dan peran yang 

unik. 

Hal yang mudah untuk melihat wacana dan ideologi yakni kita harus 

memahami bahwasanya di dalam sebuah wacana yang diciptakan oleh 

penciptanya terdapat ideologi yang telah ditanamkan. Menurut Stuart Hall ada 

tiga bentuk hubungan antara pembuat wacana dan pembaca. Pertama, posisi 

pembacaan dominan (Dominant position hegemoni). Pada posisi ini penulis 

menggunakan kode-kode yang umum sehingga dapat dengan mudah dipahami 

oleh pembaca. Kedua, pembacaan yang dinegosiasikan (Negotiated code 

position) yakni tidak ada pembacaan yang dominan, karena wacana akan terus 

menerus ditafsirkan oleh kedua belah pihak. Ketiga pembacaan oposisi 

(Oppotional code position) merupakan kebalikan dari posisi pembacaan yang 

pertama. Dimana pembaca akan menggunakan kerangka budaya dan politiknya 

sendiri dalam membaca wacana.27 

Pada lagu 2019 Ganti Presiden, sejatinya John Sang Alang pun menamkan 

ideologinya kepada pendengar lagu ciptaanya itu. Namun, setiap pendengar 

juga memiliki posisi pembacaan wacana yang berbeda-beda. Tentu saja 

                                                           
26 Ibid., hal 61 
27 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media (Yogyakarta, PT LkiS Printing 

Cemerlang, 2001), hal.94 
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sebagian ada yang dominan sependapat dengan ide atau gagasan yang 

disampaikan oleh John Sang Alang. Sebaliknya adapula yang tidak sependapat 

karena latar belakang atau budaya politiknya yang tidak sama dengan ideologi 

yang dimiliki oleh John Sang Alang.   

 

2.8. Tinjauan Tentang Analisis Wacana Kritis 

2.8.1. Pengertian Analisis Wacana Kritis 

Analisis wacana kritis adalah suatu jenis analisis yang 

menitikberatkan kepada kajian bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, 

dominasi, dan ketidaksetaraan dibuat, diproduksi, dan ditolak melalui teks 

atau lisan di dalam konteks sosial dan politik.28 Analisis wacana kritis dalam 

paradigma ini menekankan pada kekuatan yang terjadi pada proses produksi 

dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral 

yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan fikirannya, karena sangat 

berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada di dalam 

masyarakat. 

Bahasa tidak dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar 

diri komunikator. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai 

representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema 

wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu 

analisis wacana kritis digunakan untuk membongkar kuasa yang ada di 

dalam setiap bahasa. Dengan perspektif yang semacam ini, wacana melihat 

bahasa selalu terlibat dalam hubungan kekuasaan. Terutama dalam 

                                                           
28 Ibid., hal 164 
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pembentukan subjek, dan berbagai tindakan representasi yang terdapat 

dalam masyarakat. Oleh karena itu inilah yang membedakan dengan analisis 

wacana sebelumnya atau yang kerap dikenal dikenal dengan analisis wacana 

kritis (Critical Discourse Analysis). 

2.8.2. Karakteristik Wacana Kritis 

Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis / CDA) wacana 

tidak dipahami semata-mata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya analisis 

wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi 

bahasa yang dianalisis di sini berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian 

linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan menggambarkan semata dari 

aspek kebahasaan, akan tetapi juga menghubungkan dengan konteks. 

Artinya, bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di 

dalamnya praktik kekuasaan. Menurut Fairclough menyebut wacana 

sebagai bentuk praktik sosial yang berimplikasi adanya dialektika antara 

bahasa dan kondisi sosial. Praktik wacana pun bisa jadi menampilkan 

ideologi, wacana dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan 

kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, 

kelompok mayoritas dan minoritas melalui perbedaan yang 

direpresentasikan dalam perbedaan sosial. Sebagai contoh dalam melalui 

wacana, bahwa keadaan yang rasis, seksis, atau ketimpangan dalam 

kehidupan sosial dianggap sebagai suatu common sense, suatu kewajaran 

atau alamiah, dan memang seperti itu kenyataannya. Analisis wacana kritis 

melihat wacana sebagai faktor penting, yaitu bagaimana bahasa digunakan 

untuk memperlihatkan ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam 
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masyarakat. Analisis wacana kritis menyelidiki dan berusaha membongkar 

bagaimana penggunaan bahasa oleh kelompok sosial saling bertarung dan 

berusaha memenangkan pertarungan ideologi tersebut. Karakteristik 

penting dari analisis wacana kritis yang diambil dari tulisan Teun A. Van 

Djik, Fairclough, dan Wodak adalah sebagai berikut: 

1. Tindakan 

Prinsip utama wacana adalah tindakan (action). Dengan pemahaman 

semacam ini, wacana ditempatkan sebagai bentuk interaksi. Wacana tidak 

ditempatkan sebagai ruang tertutup internal. Ketika seseorang berbicara 

mau pun menulis, maka orang tersebut memiliki maksut tertentu baik besar 

maupun kecil. Selain itu wacana dipahami sebagai bentuk ekspresi sadar 

dan terkontrol, bukan sesuatu di luar kendali atau pun ekspresi di luar 

kesadaran. 

2. Konteks 

Analsis wacana kritis memperhatikan konteks dari wacana seperti 

latar, peristiwa, situasi, dan kondisi. Wacana dipandang, dimengerti, 

diproduksi, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Wacana dianggap 

dibentuk sehingga harus ditafsirkan dalam situasi dan kondisi yang khusus. 

Wacana kritis mendefinisikan teks dan percakapan pada situasi dan kondisi 

tertentu bahwa wacana berada dalam situasi sosial tertentu. 

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 
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bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana dalam konteks 

historis tertentu. Analisis wacana kritis tidak hanya mencari tahu kapan 

tentang suatu hal terjadi, namun menggunakannya untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang mengapa wacana tersebut dibangun. Oleh karena itu, saat 

melakukan analisis diperlukan suatu tinjauan untuk mengerti mengapa 

wacana yang berkembang atau yang dikembangkan seperti itu, mengapa 

bahasa yang digunakan seperti itu, dan seterusnya. 

4. Kekuasaan 

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

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

percakapan, atau apapun 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. 

5. Ideologi 

Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana kritis. Hal 

ini karena teks, percakapan, dan lainnya dalah bentuk praktik ideologi atau 

pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang ideologi 

diantaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang 

dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi 

mereka. 
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2.9. Pendekatan Teun A. Van Djik 

Pendekatan Teun A. Van Djik disebut dengan pendekatan kognisi sosial, 

sebab kognisi sosial ditempatkan sebagai elemen yang penting dalam 

memproduksi sebuah wacana.29 Van Djik melihat bahwa sebuah wacana tidak 

hanya dilihat dari struktur teks saja, melainkan dari kognisi sosial pembuat 

wacana, dan juga konteks wacana yaitu proses wacana tersebut diproduksi. 

Analisis Van Djik dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.2 Kerangka Analisis Wacana Model Teun A. Van Djik 

 

2.9.1. Teks 

Teks dalam pendekatan  Van Djik terdiri dari beberapa struktur atau 

tingkatan. Pertama,  struktur makro merupakan makna keseluruhan dari isi 

wacana yang bisa kita amati dengan memilih topik atau tema dalam suatu 

teks. Makna global suatu teks didukung oleh kerangka teks dan pada 

akhirnya pilihan kata dan kalimat yang dipakai. Kedua adalah super struktur 

                                                           
29 Yoce Alia Darma, Analisi Wacana Kritis dalam Multiperspektif, (Bandung, Refika Aditama, 

2014) hal. 155 

Konteks Sosial 

Kognisi Sosial 

Teks 

Sumber: Darma, 2014 
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yaitu struktur atau kerangka dari suatu teks yang meliputi pendahuluan, isi, 

penutup dan kesimpulan. Ketiganya telah tersusun secara utuh dalam 

sebuah bangunan wacana. Ketiga, yaitu struktur mikro yang kita artikan 

sebagai makna lokal di mana akan menganalisis wacana dari penggunaan 

kata, kalimat, kata ganti, kata depan, parafrase, gambar, grafis, dan lain-lain. 

Jika digambarkan, maka struktur teks pada pendekatan Teun A. Van Djik  

adalah sebagai berikut:  

Tabel 2.1 Struktur Teks  

Struktur Makro 

Global Meaning: menunjuk pada makna keseluruhan yang meliputi 

tema atau topik dari suatu wacana. 

Super Struktur 

Skematika wacana yang meliputi pendahuluan, isi, dan penutup dari 

suatu wacana. 

Struktur Mikro 

Local Meaning atau makna setempat yang bisa diamati dari pilihan 

kata, kalimat, dan gaya yang dipakai dalam kalimat. 

Sumber: Muslimin, 2016 

 

Pemakaian kata, kalimat, preposisi, retorika tertentu dipahami oleh 

Van Djik sebagai bagian dari strategi pembuat teks. Pemakaian kata-kata, 

kalimat dan gaya tertentu bukan semata-mata dipandang sebagai cara 

berkomunikasi semata. Melainkan dipandang sebagai politik 

berkomunikasi yaitu suatu cara untuk mempengaruhi pendapat umum, 

menciptakan dukungan, melegitimasi, dan menyingkirkan lawan. Struktur 
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wacana adalah cara yang gampang untuk melihat retorika atau persuasi yang 

dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu 

mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan sikap, membentuk 

keadaran politik, dan sebagainya. Berikut akan diuraikan satu per satu 

elemen wacana Van Djik di bawah ini: 

Tabel 2.2 Elemen Wacana Pada Struktur Teks Teun A. Van Djik 

 

Struktur Wacana Hal yang diamati Elemen 

Struktur Makro Tematik 

Tema atau topik yang 

yang dikedepankan 

dalam teks. 

Topik 

Super Struktur 

Skematik 

Susunan wacana yang 

meliputi pembukaan, isi, 

dan penutup. 

Skema 

Struktur Mikro 

Semantik 

Makna yang ingin 

ditekankan dalam teks. 

Latar, detail, 

maksud 

Sintaksis 

Frase dan atau kalimat 

yang disusun. 

Koherensi, kata 

ganti 

Stilistik 

Pilihan kata dan lagak 

gaya yang digunakan . 

Leksikon (gaya 

bahasa) 

Retoris 

Siasat atau cara untuk 

memberikan penekanan 

pada unsur-unsur yang 

ingin ditonjolkan. 

Grafis, metafora, 

ekspresi 

Sumber: Muslimin, 2016 

 

2.9.2. Kognisi Sosial 

Aspek kognisi sosial melihat bahwa di dalam proses produksi teks 

pemikiran pencipta teks turut mempengaruhi isi teks tersebut. Dalam hal ini, 

lagu 2019 Ganti Presiden merupakan hasil pikir John Sang Alang sebagai 
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penciptanya. Untuk menganalisis aspek kognisi sosial ini, pengetahuan atau 

kognisi individu John Sang Alang sebagai pembuat teks akan dilibatkan. 

Melihat bagaimana suatu teks dihubungkan lebih jauh dengan struktur sosial 

yang berkembang di masyarakat. Wacana akan dilihat bagaimana situasi di 

mana wacana tersebut diproduksi. 

2.9.3. Konteks Sosial 

Konteks sosial dalam pendekatan Teun A. Van Djik mempelajari 

bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. 

Pada konteks penelitian ini adalah wacana yang berkembang pada 

masyarakat Indonesia mampu mempengaruhi pemikiran atau cara berpikir 

seseorang. Sehingga memunculkan suatu wacana. Seperti halnya muncul 

lagu 2019 Ganti Presiden merupakan bentuk wacana yang berkembang 

dalam masyarakat. 

 

2.10.  Kerangka Berfikir 

Manfaat dari kerangka berfikir adalah memberikan arah bagi proses 

penelitian dan terbentuknya persepsi yang sama antara peneliti dan orang lain 

(dalam hal ini pembaca, atau orang yang membaca hasil penelitian ini) terhadap 

alur-alur berpikir peneliti dalam rangka membentuk hipotesi riset secara logis. 

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengangkat riset mengenai 

propaganda politik melalui sebuah lagu yakni lagu 2019 Ganti Presiden. Peneliti 

berpendapat bahwa dalam setiap lagu terdapat pesan yang ingin disampaikan 

kepada komunikan. Begitu pun juga pada lagu 2019 Ganti Presiden. Pada lirik 

lagu 2019 Ganti Presiden, John Sang Alang sebagai pencipta lagu tersebut 
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menggambarkan keadaan pemerintahan saat ini (masa pemerintahan Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla). John Sang Alang 

menyampaikan aspirasinya ke dalam lirik lagu. Selain itu, lagu diciptakan 

dengan tujuan yang berbeda-beda seperti untuk memengaruhi atau hanya 

sekedar menghibur pendengarnya.  

Melalui pendekatan Analisis Teun A. Van Djik,  yang juga termasuk dalam 

analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) dalam penelitian ini, 

peneliti akan menelaah lagu “2019 Ganti Presiden”. Selain melakukan telaah 

atas dimensi teks, peneliti juga menelaah kognisi sosial pembuat wacana 

tersebut dalam hal ini adalah John Sang Alang. Selain meneliti dimensi teks dari 

lirik dan kognisi pembuat wacana, peneliti juga akan menelaah konteks sosial 

di mana tempat wacana tersebut diproduksi. Pada dasarnya ketiga elemen 

tersebut saling memiliki keterkaitan dimana konteks sosial memengaruhi 

pengetahuan atau kognisi seseorang pencipta teks) yang kemudian dituangkan 

dalam sebuah wacana. Oleh karena itu, ketiga kajian tersebut (teks, kognisi 

sosial, dan konteks sosial) merupakan satu kesatuan dalam analisis Teun A. Van 

Djik. Ketiganya akan membentuk koherensi global yang pada akhirnya 

mengerucut melahirkan suatu kesimpulan dalam menganalisis lagu “2019 Ganti 

Presiden”. Metode kualitatif dengan bedah analisis pendekatan Teun A. Van 

Djik, ditempuh untuk memperoleh kedalaman analisis oleh peneliti secara 

interpretatif dari teks wacana lagu “2019 Ganti Presiden” terutama muatan 

pesan yang mengandung propaganda politik atas realitas yang terjadi di negara 

Indonesia. Untuk memudahkan dalam menganalisis lagu 2019 Ganti Presiden, 

maka peneliti berpandangan kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Analisis Wacana Kritis "Propaganda Politik 

pada Lagu 2019 Ganti Presiden Karya John Sang Alang” 

 
Sumber: Peneliti. 2019 

 

 

2.11. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang propaganda politik pada lirik 

lagu belum pernah ada. Untuk menghindari kesamaan, maka peneliti perlu 

mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang lirik dalam 

sebuah lagu. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Yogi Febrian 

seorang mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Komputer 

Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2014 dengan judul 

“Representasi Ekologi Politik dalam Lirik Lagu Anti Nuklir Karya Band Slank 

(Studi Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Djik Tentang Representasi Ekologi 

Analisis Wacana Kritis 

Teun A. Van Djik 

Dimensi Teks 
Dimensi Kognisi 

Sosial 

Dimensi 

Konteks Sosial 

Pemerintahan Joko Widodo 

Pemikiran John Sang Alang 

dalam lagu 2019 Ganti Presiden 

Lagu 2019 Ganti Presiden 

Karya John Sang Alang 
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Politik dalam Lirik Lagu Anti Nuklir Karya Band Slank)”. Penelitian yang juga 

menggunakan dasar penelitian analisis wacana kritis Teun A. Van Djik itu 

menunjukkan dalam dimensi teks, ditemukan bahwa lirik Lagu Anti Nuklir 

dianggap sebuah simbol perlawanan atau aksi yang sebenarnya dilakukan oleh 

Slank. Kemudian kognisi sosial yang didapat dari penelitian ini adalah proses 

pemikiran Slank sangat dialektis. Yakni tidak hanya sebagai musisi, melainkan 

juga membangun perubahan di masyarakat. Aspek konteks sosial dalam 

penelitian ini yaitu agenda pembangunan yang padat menjadi tolok ukur 

keberhasilan pemerintah. Padahal di balik itu semua justru menciptakan para 

koruptor, sehingga di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

muncul istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

Kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rosyida juga seorang 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 itu berjudul “Wacana Patriarki 

dalam Lirik Lagu Karya Ahmad Dhani (Analisis Wacana Kritis Norman 

Fairclough pada Lirik Lagu Dua Sejoli, Selir Hati dan Wonder Woman)”. Hasil 

penelitian yang telah dilakukan yaitu lirik lagu mengandung wacana ideologi 

patriarki di mana perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan laki-

laki dipandang sebagai makhluk yang kuat. Pada aspek konsumsi lagu, 

pendengar tidak memahami makna dari lirik ketiga lagu tersebut. Pendengar 

hanya menikmati lagu tersebut. Kemudian dalam dimensi sosial budaya, ketiga 

lagu tersebut memiliki hasil yang sama yaitu menyuarakan tentang emansipasi 

wanita. Namun pada dasarnya lagu tersebut masih saja mengandung unsur 
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budaya patriarki. Di mana kedudukan seorang laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. 

Posisi penelitian ini di dalam kedua penelitian di atas adalah penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan analisis wacana kritis dalam 

menelaah lirik lagu. Bedanya adalah jika penelitian yang dilakukan oleh Yogi 

Febrian menelaah mengenai ekologi politik dalam lirik lagu slank yang berjudul 

“Nuklir”, dan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rosyida adalah wacana 

patriaki dalam lirik lagu “Dua Sejoli, Selir, dan Wonder Woman”, maka pada 

penelitian ini akan menelaah tentang propaganda politik pada lirik lagu 2019 

Ganti Presiden. Peneliti akan mengkaji propaganda politik dengan 

menggunakan analisis wacana kritis Teun A. Van Djik yang terdiri dari dari tiga 

dimensi yakni struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. 

 

2.12. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sangat diperlukan karena untuk mempermudah penelitian. 

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk membatasi studi dan bidang 

kajian penelitian, karena tanpa adanya fokus penelitian maka peneliti akan 

terjebak dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti. Oleh karena itu, fokus 

penelitian memiliki peranan yang sangat penting dalam membimbing dan 

mengarahkan jalannya penelitian. 

Fokus penelitian ini adalah propaganda politik pada lirik lagu 2019 Ganti 

Presiden. Peneliti akan mengkaji lirik lagu 2019 Ganti Presiden dengan 

menggunakan pendekatan Teun A. Van Djik. Sehingga pada lirik tersebut, tiga 

hal yang peneliti kaji yakni, pertama peneliti akan mengkaji teks pada lirik lagu 
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2019 Ganti Presiden yang menunjukkan propaganda politik. Peneliti akan 

membuat tabel struktur elemen wacana Teun A. Van Djik yang meliputi 

struktur makro (tematik), super struktur (skematik), dan struktur mikro 

(semantik, sintaksis, stilistik, dan retoris). Kedua, peneliti akan menganalisis 

kognisi pencipta lagu 2019 Ganti Presiden yaitu dengan cara mengetahui latar 

belakang John Sang Alang yang menciptakan lagu 2019 GantiPresiden. Ketiga, 

peneliti akan menganalisis konteks sosial  atau bangunan wacana di mana lagu 

tersebut di ciptakan oleh penciptanya. Apa yang terjadi saat wacana itu 

diproduksi merupakan hal yang akan peneliti kaji dalam konteks sosial ini. 

Ketiganya akan saling berkesinambungan, sehingga dalam penelitian ini, 

peneliti akan memfokuskan terhadap lirik lagu yang menunjukkan propaganda 

politik di dalam lagu 2019 Ganti Presiden. Baik melalui gaya bahasa (majas), 

kosa kata, kata ganti, koherensi, metafora, dan lain-lain.  

  


