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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Era digitalisasi dan keterbukaan informasi seperti saat ini, menuntut 

masyarakat untuk semakin jeli dalam memilih berita agar tidak mudah 

terprovokasi, tidak mengikuti agenda seting media serta masih dapat 

mempertahankan “netralitas”nya sebagai pembaca. Untuk itu, pembaca harus 

mencoba menelisik lebih jauh “bagaimana” dan “mengapa” berita-berita itu 

dihadirkan, maka kita akan segera mengetahui bahwa terdapat motif politik dan 

ideologis tertentu yang tersembunyi dibalik teks-teks berita tersebut. Cara 

membaca yang lebih mendalam dan jauh ini disebut dengan analisis wacana.  

Analisis wacana adalah alternatif terhadap kebuntuan-kebuntuan dalam 

analisis media yang selama ini lebih didominasi analisis isi konvensional dengan 

paradigma positivis atau kontruktivisnya. Melalui analisis wacana, kita akan tahu 

bukan hanya bagaimana isi teks berita, tetapi bagaimana dan mengapa pesan itu 

dihadirkan. Bahkan, kita bisa lebih jauh membongkar penyalahgunaan kekuasaan, 

dominasi, dan ketidakadilan yang dijalankan dan diproduksi secara samar melalui 

teks-teks berita. 

Menurut Hidayat (dalam Eriyanto, 2001, hlm. ix), analisis wacana kritis 

atau critical discourse analysis tidak saja untuk melakukan textual interrogation 

tetapi juga untuk mempertautkan hasil interograsi tersebut dengan konteks makro 

yang “tersembunyi” di balik teks.  

Analisis wacana memperhatikan dan menganalisis teks berita melalui kata, 

frasa, kalimat, metafora seperti apa dari berita yang disampaikan. Dengan melihat 

bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa 

melihat makna tersembunyi dari suatu teks. Salah satu kekuatan dari analisis 

wacana adalah kemampuannya untuk melihat dan membongkar praktik ideologi 

dalam media. 
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Paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana 

yaitu: pertama, pandangan kaum positivisme empiris, dimana bahasa dilihat 

sebagai jembatan antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Menurut 

kelompok ini, wacana diukur dengan mempertimbangkan kebenaran atau 

ketidakbenaran menurut sintaksis dan semantik. Kedua, pandangan 

konstruktivisme yang banyak dipengaruhi pemikiran fenomenologi. Menurut 

kelompok ini, analisis wacana dimaksudkan sebagai analisis untuk membongkar 

maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Ketiga, pandangan  kritis. Menurut 

pandangan ini, analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting yakni 

bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam 

masyarakat terjadi. 

Karakteristik dari analisis wacana kritis mengandung lima prinsip yaitu 

tindakan, konteks, historis, kekuasaan dan ideologi. Terkait dengan tindakan, ada 

dua konsekuensi dalam memandang wacana yaitu wacana dipandang sebagai 

sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendebat, menyanggah, membujuk, 

bereaksi dll dan wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar 

atau terkontrol. Terkait dengan konteks, menurut Cook (1994, hlm. 14), ada tiga 

hal yang sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana. Teks adalah 

semua bentuk bahasa (kata, ekspresi komunikasi, ucapan, music, gambar, efek 

suara, citra dll). Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada diluar 

konteks. Wacana kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks bersama-sama. 

Terkait dengan historis, analisis wacana memerlukan tinjauan mengapa wacana 

yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa yang dipakai 

seperti itu dst. Terkait dengan kekuasaan, pemilik atau politisi yang kuat 

menentukan sumber mana atau bagian mana yang harus diliput dan sumber dan 

bagian mana yang tidak perlu diliput. Terkait dengan ideologi, analisis wacana 

dalam konteks berita untuk mengetahui apakah teks yang muncul pencerminan 

dari ideologi seseorang, apakah dia feminis, antifeminis, kapitalis, sosialis dll. 

Analisis wacana kritis berutang budi kepada beberapa intelektual dan 

pemikir seperti Michael Faucoult yang terkenal dengan teori wacana, Antonio 
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Gramsci, sekolah Frankfurt, dan Louis Althousser. Gramsci dikenal dengan teori 

hegemoninya. Althausser dikenal dengan teori ideologinya, sedangkan orang yang 

berhasil menerjemahkan dengan baik teori Gramsci di satu sisi dan teori Althusser 

di pihak lain dalam hubungannya dengan media adalah Stuart Hall dan koleganya 

dari Center for Contemporary Cultural Studies di Brimingham, Inggris. 

Setidaknya ada beberapa pendekatan dalam analisis wacana kritis yaitu: 

pertama, analisis bahasa kritis (critical linguistics) yang diperkenalkan Halliday 

dari Universitas East Anglia pada tahun 1970-an. Intisari dari critical linguistics 

adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi 

tertentu atau dengan kata lain pilihan bahasa dan struktur tata bahasa yang dipakai 

mencerminkan ideologi tertentu. Kedua, analisis wacana pendekatan Perancis 

dikembangkan Pecheux yang banyak dipengaruhi Faucoult dan Althusser. 

Menurut Pecheaux, bahasa dan ideologi bertemu pada pemakaian bahasa dan 

materialisasi bahasa pada ideologi. Ketiga, pendekatan kognisi sosial yang 

dikembangkan Teun Van Dijk dari Universias Amsterdam, Belanda. Menurut Van 

Dijk, wacana cenderung memarjinalkan kelompok minoritas dalam pembicaraan 

publik. Keempat, pendekatan perubahan sosial yang memusatkan perhatian pada 

bagaimana wacana dan perubahan sosial. Fairclough banyak dipengaruhi Foucault 

dan pemikiran intertekstualitas Julia Kristeva dan Bakhtin. Menurutnya, wacana 

melekat dalam situasi, institusi dan kelas sosial tertentu. Kelima, pendekatan 

wacana sejarah yang dikembangkan di Universitas Vienna, Austria dibawah Ruth 

Wodak yang banyak dipengaruhi sekolah Frankfurt, khususnya Juergen 

Habermas. Menurut Wodak, analisis wacana harus menyertakan konteks sejarah 

bagaimana wacana tentang suatu kelompok atau komunitas digambarkan. 

Menurut Bennet (dalam Eriyanto 2001, hlm. 65), media dipandang sebagai 

agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas sesuai dengan 

kepentingannya. Sedangkan, Hacket (dalam Eriyanto 2001, hlm. 97) menyatakan, 

bahasa tidaklah mungkin bebas nilai, karena itu realitas hendak dibahasakan, 

selalu terkandung ideologi dan penilaian. 
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Salah satu wacana yang sudah sejak lama menjadi diskursus dan pusat 

kajian di masyarakat adalah wacana tentang demokrasi. Istilah demokrasi saat ini 

tidak dapat dilepaskan dari wacana politik apapun, baik dalam konteks 

mendukung, setengah mendukung, atau menentang. Mulai dari skala warung kopi 

pinggir jalan sampai hotel berbintang lima, demokrasi menjadi objek yang paling 

sering dibicarakan, paling tidak di negeri ini. Malu hati rasanya jika dalam setiap 

perbincangan dan diskusi tidak memunculkan kata ini. Jika kita simak pernyataan 

para tokoh masyarakat, komentar pejabat dalam pengurusan persoalan-persoalan 

rakyatnya, mahasiswa yang penuh idealisme menuntut haknya pada saat 

berdemonstrasi, sampai pada pemilihan ketua RT di daerah kita, semuanya 

dengan penuh kepercayaan diri mengucapkan kata “demokrasi”. 

 Entah mengerti atau tidak maknanya, entah mengena pada substansi 

demokrasi atau tidak, atau justru bersikap pura-pura tahu dan pura-pura mengerti 

atau bahkan hanya latah saja untuk mengucapkan dan menjunjung tinggi 

demokrasi tanpa peduli dengan tetek bengek yang lahir dari padanya. 

 Amin Rais (dalam Uwik, 2002, hlm. 29) menyebutkan bahwa ada tiga 

asumsi yang membuat demokrasi bisa diterima secara luas di dunia: (1) 

Demokrasi tidak saja merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang 

mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan doktrin luhur yang akan memberikan 

manfaat kebanyakan bangsa; (2) Demokrasi sebagai sistem politik dan 

pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman 

Yunani Kuno, sehingga ia tahan bantingan zaman dan menjamin terselenggaranya 

suatu lingkungan politik yang stabil; (3) Demokrasi dipandang sebagai sistem 

yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun 

akan memilih demokrasi bila diberikan kebebasan untuk melakukan pilihan. 

 Menurut Sajid (2002, hlm. 34), dengan logika antitesis, lawan kata 

demokrasi adalah totalitarianisme. Jika tidak demokratis pasti totaliter. 

Totalitarianisme memiliki kesan buruk, kejam, dan bengis. Akibatnya, negara-

negara komunis sekalipun tidak ketinggalan ikut memakai istilah demokrasi, 
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walaupun diembel-embeli sebagai “Demokrasi Sosialis” dan “Demokrasi 

Kerakyatan”  

  Dalam kaitannya dengan masalah ini, UNESCO pada tahun 1949 

menyatakan, “…Mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi 

dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem 

organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang 

berpengaruh…”(Sajid, 2002, hlm. 34)  

Secara historis demokrasi lahir dari peradaban Yunani kuno dengan 

konsep negara kotanya (City State), adanya komunikasi politik yang dibangun 

oleh orang-orang Yunani yang daerah dan jumlah orangnya terbatas, telah 

memunculkan konsep pemerintahan rakyat, konsep pemerintahan dari, oleh, dan 

untuk rakyat inilah yang kemudian dikenal dengan pemerintahan demokrasi 

(Suhelmi, 1999, hlm. 21). Dalam perkembangannya demokrasi ini kemudian 

mendapat penentangan yang cukup keras diantaranya datang dari Plato yang 

dikenal anti-demokrasi. Ide ini kembali mencuat pasca terjadinya Revolusi 

Prancis dengan lahirnya ide Sekularisme yang merupakan akar dari demokrasi. 

Serangkaian peristiwa yang terjadi di negara Indonesia dari mulai 

kebijakan pemerintah yang seringkali tidak populis bahkan cenderung mendzalimi 

rakyat  seperti naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, dan harga-harga kebutuhan 

pokok masyarakat sampai pada tingkah laku para pejabat negara yang gemar 

korupsi, kolusi, suap-menyuap, dan peristiwa amoral yang lainnya telah 

mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa penerapan demokrasi yang selama 

ini didengung-dengungkan ternyata penuh dengan paradoks atau pertentangan 

antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi di lapangan.  

Media yang berfungsi sebagai penyampai pesan kepada masyarakat telah 

berperan pada dua kutub posisi yakni memperkuat tampilan demokrasi sebagai 

sistem paripurna betapapun buruknya implementasi demokrasi di lapangan, juga 

berperan sebagai pihak yang melawan arus utama ide demokrasi itu sendiri 

dengan menampilkan ‘wajah’ demokrasi apa adanya. Dengan kekuatan dan 

kemampuan dalam mempengaruhi massa melalui pemilihan kata (diksi) dan 
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kalimat, media telah mempengaruhi sikap pembaca dalam merespon setiap 

kebijakan pemerintah terkait pengurusan urusan rakyatnya, apakah pro atau 

kontra.  

Sikap mendukung kebijakan penguasa telah banyak diambil oleh beberapa 

media, demikian juga sikap yang memperlihatkan perlawanan atau penentangan 

terhadap kebijakan penguasa juga banyak diusung oleh media-media yang 

berafiliasi pada partai opisisi. Namun, kedua sikap tersebut masih ditampilkan 

dalam koridor pelaksanaan dan dukungannya terhadap demokrasi dalam arti 

masih dalam kerangka dukungannnya terhadap sistem yang ada.  

Hal berbeda justru ditampilkan oleh Media Umat, secara terbuka tabloid 

ini tampil dengan ciri khasnya yang berbeda dengan media-media sejenis yang 

lainnya yang justru kerap menampilkan sikap mengoreksi kebijakan penguasa 

dengan pendekatan tawaran sistem alternatif yakni Islam bukan demokrasi. 

Sejak kemunculannya untuk pertamakali pada 21 November 2008 M di 

Jakarta, secara konsisten tabloid Media Umat yang diterbitkan oleh Yayasan 

Halqah Islam dan Peradaban, Akta Notaris Sarinandhe DJ, SH, No. 14 tanggal 20 

Januari 2009, selalu menampilkan tulisan-tulisan yang mengungkap adanya 

pertentangan dari pelaksanaan demokrasi bukan hanya di Indonesia tapi juga di 

negara-negara lainnya. diangkat dari fakta dan diakhiri dengan solusi yang 

semestinya, Tabloid Media umat yang berafiliasi politik dengan partai Islam 

nonparlemen Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencoba memberikan wacana yang 

berbeda dan terkesan melawan arus utama, dimana kritik atas berbagai penerapan 

demokrasi yang penuh dengan paradoks selalu menjadi kajian serius baik di 

bidang ekonomi, pendidikan, hukum, pemerintahan, kriminalitas, pergaulan sosial 

dan yang lainnya. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk melakukan 

analisis tekstual dalam proses sosial yang berkaitan dengan ideologi yang terdapat 

pada wacana tulis di tabloid Media Umat terutama dalam kaitannya dengan 

wacana demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. 
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B. Identifikasi Masalah  

Karakter mahasiswa yang kritis dan cenderung reaktif dengan setiap 

perubahan perlu diarahkan dan dibimbing dalam suatu pembelajaran yang formal, 

bukan sekadar di organisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk membiasakan 

sikap kritis mahasiswa dalam bentuk telaah atas sebuah wacana, dan ini 

mengharuskan adaya sebuah analisis.  

Pada dasarnya, analisis merupakan upaya yang dilakukan untuk menguak 

identitas objek analisis. Karena objek analisis wacana tidak pernah hadir 

sendirian, selalu disertai konteks, maka konteks merupakan penentu identitas 

objek analisis. Dalam hal ini peneliti memfokuskan objek penelitian pada salah 

satu media masa cetak, yaitu tabloid dua mingguan, Media Umat. Dalam 

pemberitaan sebuah media cetak, tak jarang kita menemukan adanya 

ketimpangan-ketimpangan yang terjadi.  

Kadang diantara dua media cetak, satu berita atau ulasan dengan topik 

yang sama akan berbeda kesan yang kita dapatkan jika kita membandingkannya. 

Tentu hal ini bisa membuat kita bingung dan bertanya-tanya, informasi manakah 

yang benar-benar akurat. Tetapi dengan mencoba menganalisis wacana tersebut, 

kita akan mengetahui motif atau ideologi yang tersembunyi di balik teks berita 

tersebut secara sederhana, cara membaca yang lebih mendalam dan jauh ini 

disebut sebagai analisis wacana.  

 

C. Batasan Masalah 

Cakupan pembahasan dalam penelitian ini adalah menggali teks wacana 

kritis yang terdapat dalam tabloid Media Umat. Pembahasan dibatasi pada 

wacana-wacana yang bertemakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang 

dideskripsikan dan dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis Roger 

Fowler dkk., unsur bahasa yang dianalisis adalah berupa kata dan kalimat. 

 

D. Rumusan Masalah Penelitian 
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Permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penggunaan kata dalam pemberitaan demokrasi pada 

tabloid Media Umat? 

2. Bagaimanakah penggunaan kalimat dalam pemberitaan demokrasi pada 

tabloid Media Umat? 

3. Bagaimanakah demokrasi digambarkan dalam pemberitaan pada tabloid 

Media Umat? 

4. Bagaimana rancangan bahan ajar analisis wacana kritis tentang 

demokrasi? 

E. Tujuan Penelitian 

Secara terperinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Mengetahui penggunaan kata dalam pemberitaan demokrasi digunakan 

pada tabloid Media Umat. 

2. Mengetahui penggunaan kalimat dalam pemberitaan demokrasi pada 

tabloid Media Umat. 

3. Mengetahui gambaran demokrasi dalam pemberitaan pada tabloid Media 

Umat. 

4. Merancang bahan ajar analisis wacana kritis tentang demokrasi. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis demokrasi yang terdapat 

dalam wacana tulis di tabloid Media Umat yang dikeluarkan oleh Yayasan Halqah 

Islam dan Peradaban. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi banyak 

manfaat, baik berupa manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis yang 

dijabarkan sebagai berikut. 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan penambah khazanah dibidang analisis wacana. 

Manfaat praktis hasil penelitian ini bagi dosen dan mahasiswa yang sedang 

mengampu dan mengontrak mata kuliah analisis wacana kritis adalah 
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menumbuhkan sikap kritis terutama dalam wacana-wacana yang melawan ide arus 

utama seperti demokrasi. 

Manfaat praktis untuk universitas adalah untuk memberi dorongan bagi 

universitas dalam menciptakan bahan ajar  yang sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswanya. Adapun manfaat praktis untuk peneliti yang lain adalah sebagai 

peletak dasar kajian penelitian yang sama dalam analisis wacana kritis untuk 

kasus-kasus perlawanan terhadap pengarusutamaan ide. 

 


