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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

  Bahasa merupakan alat bagi manusia dalam berkomunikasi. Melalui 

bahasa, manusia dapat mengungkapkan ide, pikiran, dan perasaannya. Alwasilah 

(2014, hlm. 298) mengatakan “Language not only reflects people’s thought, but 

also shape their thought.” Sejalan dengan pendapat di atas, Lukmana (2003, hlm. 

333) mengatakan bahwa bahasa merupakan sarana yang sangat potensial untuk 

menjadi salah satu dasar bagi analisis terhadap struktur dan dinamika sosial. 

Bahasa dapat berperan seperti itu karena sifatnya yang dapat mempengaruhi juga 

dipengaruhi oleh struktur sosial. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi dan 

menjadi media perantara dalam pelaksanaan kehidupan sosial masyarakat, 

Fairclough (2010, hlm. 131) menyatakan bahwa ada hubungan yang bersifat dua 

arah antara bahasa dan struktur sosial, pertama realitas berbahasa dapat menjadi 

cerminan dari kondisi sosial-budaya masyarakat pemakainya dan bahasa dapat 

dijadikan pendorong terjadinya perubahan sosial itu sendiri. 

 Salah satu bidang yang juga memanfaatkan bahasa dalam kaitannya 

dengan dinamika sosial seperti yang dijelaskan di atas adalah bidang media 

massa. Bahasa yang digunakan oleh media dapat menciptakan realitas tertentu 

kepada khalayak (Badara 2012, hlm. 57). Sejalan dengan pendapat di atas 

Hermawan (2007, hlm. 80) mengatakan “Media and Society are closely related 

and influence each other in ways that are often difficult to carefully elaborate.” 

Media massa memiliki banyak fungsi diantaranya adalah memaparkan berita 

dengan lengkap dan jelas (Cahya, 2012, hlm. 24). Selain itu, Eriyanto (2012, hlm. 

177) mengatakan bahwa media adalah tempat dimana khalayak memperoleh 

informasi mengenai realitas politik dan sosial yang terjadi di sekitar mereka. 

Meskipun informasi atau pesan yang disampaikan lewat surat kabar, majalah, 
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radio, televisi atau internet telah melalui proses penyaringan dan seleksi dari 

pengelolah media itu untuk berbagai kepentingannya. Media massa sebagai alat 

untuk menyampaikan berita, penilaian, dan gambaran umum tentang banyak hal. 

Selain itu media mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang 

dapat membentuk opini publik. Media juga berkembang menjadi kelompok 

penekan atas suatu ide atau gagasan yang direpresentasikan dalam konteks 

kehidupan yang lebih empiris (Sobur, 2009, hlm. 16).  

 Pemanfaatan bahasa yang saat ini mendominasi media adalah penggunaan 

bahasa dalam wacana politik di televisi. Televisi menjadi salah satu media massa 

yang mempunyai banyak penonton, menjadi jendela bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi melalui wacana politik yang ditayangkan. Santoso (2012, 

hlm. 8) mengatakan bahwa dalam wacana politik akan terjadi dominasi simbol-

simbol kebahasaan dari partisipan yang memiliki kuasa yang lebih tinggi atau 

lebih besar kepada partisipan yang dikuasai, atau terjadi subordinasi terhadap 

partisipan yang berada pada posisi rendah oleh partisipan pemegang kendali.  

Frosh (2009, hlm. 92) menambahkan “Television can be held reponsible for 

constituting and maintaining facial expressivity as part of a universal language of 

the human, a resposibility with significant political and moral implications.” 

Televisi memberikan pengaruh yang sangat berarti secara politik karena 

penggunaan bahasa media khususnya televisi menyediakan multimakna dalam 

merekonstruksi realitas. 

Salah satu wacana politik di media televisi yang menjadi sorotan dan 

publikasi saat ini adalah iklan politik kampanye calon presiden dan wakil 

presiden. Beberapa profil pasangan calon presiden dan wakil presiden  potensial 

dan fenomenal  muncul  di tengah krisis kepemimpinan dan warna-warni pesta 

demokrasi tingkat nasional. Elektabilitas para calon presiden dan wakil presiden 

terus berubah menjelang pemilu, dan media televisi menjadi salah satu sarana 

promosi yang dipilih untuk meningkatkan elektabilitas kandidat capres-cawapres 

tersebut. Damayanti (2012, hlm. 118) menyatakan bahwa media massa pada masa 
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kampanye menjadi bagian yang sangat penting dan itu perlu diperhatikan oleh tim 

sukses kandidat capres dan cawapres karena televisi menjadi salah satu media 

massa yang mempunyai banyak penonton, menjadi jendela bagi masyarakat untuk 

mendapat informasi mengenai kandidat capres-cawapres. Media massa, baik 

cetak, online, radio, dan terutama televisi menjadi semacam ‘panggung besar’ 

bagi konser politik nasional untuk menunjukan diri sebagai terbaik agar diterima 

rakyat (Sangga, www.kpi.go.id.2014).  Lewat rangkaian kata yang disampaikan 

secara diskursif, masing-masing saling menyajikan perspektif dengan cara 

memberikan pemaknaan terhadap suatu persoalan sehingga pandangannya dapat 

diterima oleh publik. Selain itu dalam upaya memperbesar skala keberhasilan 

meraih suara rakyat yang tersebar di dalam maupun di luar negeri, tidak sedikit di 

antaranya mempromosikan, menggiring opini publik, merepresentasikan diri 

maupun partai secara diskursif.  

Studi representasi telah banyak dikaji baik dalam wacana politik 

(Lefkofridi & Katsanidou 2013; Rezeifeka & Osakwe 2013; dan Khosravinik 

2009) maupun wacana sosial (Alvaro 2013; Wibeck 2012; Jaspal & Nerlick 2012; 

dan Macdonald 2011). Namun, sejauh ini studi representasi diri masih jarang 

ditemukan dan kalaupun ada penelitian-penelitiannya terkait dengan bidang 

psikologi serta sosial dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif (Snider 

& McCarthy 2012; dan Bailenson, Blascovich, & Guadagno 2008). Sobur (2009, 

hlm. 3) menyatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

seperti analisis wacana dan analisis semiotik, masih tergolong baru dalam kajian 

media di Indonesia. Model kajian media dengan analisis wacana termasuk analisis 

wacana kritis memberikan perspektif baru dan perlu terus dikembangkan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas studi ini mengkaji wacana politik 

khususnya tuturan dan tulisan yang digunakan dalam merepresentasikan diri 

pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang terdapat 

dalam iklan kampanye pemilu 2014 di media televisi. Dengan menggunakan 

kerangka analisis Systemic Functional Linguistic (SFL) Halliday dan 

http://www.kpi.go.id.2014/
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menghubungkan hasil analisis teks dengan perspektif model Norman Fairclough 

dimana model yang dikemukakan sering disebut juga model perubahan sosial 

(social change). Penelitian ini berusaha mengintegrasikan antara aspek linguistik 

dengan pemikiran sosial dan politik menuju perubahan sosial. Diharapkan melalui 

penelitian ini upaya untuk membangkitkan kesadaran pembaca khususnya dan 

masyarakat umumnya untuk lebih memahami dan menyadari hak dan 

kewajibanya sebagai warga negara yang bertanggung jawab sosial dan kritis 

sehingga ketidakadilan dan kesetaraan dapat diminimalisasi (Lukmana, 2006, 

hlm. 99). 

 

1.2  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik 

Indonesia merepresentasikan diri secara diskursif dalam iklan kampanye 

pemilu 2014 di media televisi ? 

2. Apa ideologi yang melandasi representasi diri pasangan calon presiden 

dan wakil presiden dalam iklan kampanye pemilu 2014 di media televisi?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa rumusan 

permasalahan yang telah dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian. 

Maka, tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. untuk mengetahui representasi diri pasangan calon presiden dan wakil 

presiden Republik Indonesia secara diskursif dalam iklan kampanye 

pemilu 2014 di media televisi. 

2. untuk mengetahui ideologi yang melandasi representasi diri pasangan 

calon presiden dan wakil presiden dalam iklan kampanye pemilu 2014 di 

media televisi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoretis dan 

praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

memperluas tema penelitian dalam bidang bahasa, khususnya analisis wacana 

kritis dengan alat analisis SFL. Selain itu melalui penelitian yang berjudul 

representasi diri pasangan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia 

dalam iklan kampanye pemilu 2014 di media televisi ini dapat memberi informasi 

tambahan dan membangkitkan kesadaran kritis kepada institusi media dan 

pengguna media agar lebih awas terhadap segala bentuk pemberitaan yang di-

salurkan melalui bahasa media serta lebih memahami dan menyadari hak dan 

kewajibannya sebagai mahluk sosial sesuai dengan peran dan profesinya masing-

masing dalam kehidupan dan peristiwa sosial  yang terjadi di masyarakat 

khususnya.  

 

1.5  Struktur Organisasi Tesis 

 Laporan hasil penelitian ini disampaikan dalam lima bab sebagai berikut. 

Bab I, pendahuluan yang terdiri atas  latar belakang penelitian, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis. Bab 

II, kajian pustaka berisi pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab III, metode penelitian yang terdiri atas metode penelitian, 

definisi operasional, teknik pengumpulan data dan analisis data. Bab IV, hasil 

penelitian dan pembahasan. Terakhir Bab V, simpulan dan saran. 
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