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3. Secara sosiokultural politikus perempuan terhegemoni ideologi patriarki, 

namun mereka tetap mengambil peluang untuk meraih kekuasaan. 
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ABSTRAK 

 

  Suciati, Sri, 2018. “Pidato Kampanye Politikus Perempuan Indonesia: 

Analisis Wacana Kritis Fairclough”. Disertasi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Indonesia Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Promotor: Prof. 

Dr. Rustono, M.Hum., Kopromotor: Prof. Dr. Teguh Supriyanto, dan Anggota 

Promotor: Dr. Mimi Mulyani, M.Hum.  

Kata Kunci: analisis wacana kritis, pidato kampanye, politikus perempuan. 

    Bahasa merupakan sebuah kekuatan. Politikus perempuan menggunakan 

kekuatan behasa untuk merepresentasi diri dan membangun ideologi tertentu 

dalam pidato kampanyenya.  

  Fokus penelitian ini adalah pidato kampanye politikus perempuan 

Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis: 1) representasi 

politikus perempuan, 2) ideologi yang dibangun politikus perempuan, dan 3) 

makna ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam pidato kampanye 

politikus perempuan Indonesia.  

  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis isi 

(contentanalysis) dalam kerangka pendekatan analisis wacana kritis 

Fairclough, yang dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap deskripsi dalam 

dimensi teks bahasa, tahap interpretasi dalam dimensi praksis sosial, dan tahap 

eksplanasi dalam dimensi sosiokultural secara integral. Sumber data penelitian 

ini adalah 9 pidato kampanye calon politikus perempuan yang terdiri dari, 

calon gubernur Jawa Timur  tahun 2013,  calon gubernur Jawa Barat tahun 

2013, dan calon bupati Kutai Kertanegara tahun 2015. 

Politikus perempuan direpresentasi sebagai tokoh maskulin  melalui 

penggunaan bahasa dengan karakteristik aktif, instruktif,  dan  interogatif.   

Ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam pidato kampanye politikus 

perempuan yang diekspresikan melalui penggunaan kosakata dan gramatika 

adalah  ideologi kekuasaan dan ideologi keterikatan politikus perempuan 

terhadap struktur. Makna ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam 

pidato kampanye politikus perempuan Indonesia adalah bahwa secara 

sosiokultural politikus perempuan terhegemoni oleh dominasi ideologi 

patriarki yang tidak dirasakan sebagai suatu pemaksaan, dan tanpa terasa 

diterima sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sesuatu yang sudah seharusnya 

demikian. Namun demikian, mereka tetap mengambil peluang untuk meraih 

kekuasaan. 
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ABSTRACT 

Suciati, Sri, 2018. Political Campaign Speeches Of Indonesian Woman 

Politicians: Fairclough’s  Critical Discourse Analysis. A Disseration. Indonesian 

Language Education,  Post Graduate Program, Universitas Negeri Semarang. 

Promotor: Prof. Dr. Rustono, M.Hum., Copromotor:  Prof. Dr. Teguh Supriyanto, 

M.Hum., Member of Promotor: Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. 

Keywords: critical discourse analysis, political campaign speech, woman 

politician 

Language has power. Woman politicians manipulate the power of language for 

representing selvesand constructing certain ideology within their political 

campaign speeches.  

The focus of this study is political campaign speeches of Indonesian woman 

politicians. The objectives of this study are finding out: 1) the representation of 

woman politician, 2) the ideology cnstructed by the woman politicians, 3) the 

meaning of the ideology in its sociocultural context. 

The nature of qualitative research is applied in this study by using content 

analysis within the context of Fairclough’s critical discourse analysis. It took three 

steps analysis: first is the step of description in the domain of the language text, 

second is interpretation in the domain of social practices, and the third step is 

explanation of the sociocultural integratedly. The source of data are 9 political 

campaign speeches of three woman politicians running for governor election in 

two different provinces: East Java and West Java in 2013, and running for regency 

level in Kutai Kertanegara. 

Results of this study show that the woman politicians are represented as masculine 

personae through the use of language which is active, instructive, and 

interrogative. The ideologies developed in the political campaign speeches of 

Indonesian woman politicians are ideology of power and of being in bound with 

their social structure. Socioculturally, the meaning of the ideology in the woman 

politician campaign speeches is that the woman politicians are actually 

controlled/dominated  by the ideology of patriarchy without realizing the force 

and take it as it is, yet they seek opportunity to gain power.  
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         BAB I                                                                                            

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       

              Gagasan kesetaraan gender adalah gagasan penting dalam kehidupan politik 

di Indonesia. Kesetaraan gender yang ditandai dengan peran politik perempuan telah 

dimulai sejak sebelum kemerdekaan. Dalam sejarah perjuangan Indonesia dikenal 

tokoh-tokoh seperti Christina Martha Tiahahu (1800-1818) dari Maluku, Kartini 

(1879-1904) dari Jawa Tengah, Tjut Nyak Dien (1848-1908), perempuan asal Aceh, 

serta Dewi Sartika (1884-1947), pahlawan dari Jawa Barat. Namun, sampai pada saat 

ini peran dan keterwakilan  perempuan dalam politik belum sesuai dengan harapan 

masyarakat.  

 Perjuangan keterwakilan perempuan dalam politik memiliki dua makna, yaitu 

mewujudkan pemenuhan hak politik perempuan dan tatanan kehidupan demokrasi 

dan mewujudkan keadilan gender secara substantif. Pemenuhan hak politik 

perempuan dalam tatanan kehidupam demokrasi diartikan sebagai hak memilih dan 

dipilih serta hak untuk ikut  serta dalam perumusan kebijakan dan pengambilan 

keputusan publik. Sementara itu, perwujudan keadilan gender secara substantif adalah 

keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, yaitu keadilan dalam  

keikutsertaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan serta keadilan dalam 

penguasaan dan penikmatan hasil-hasil pembangunan (Kartikasari 2013). 

 Kedudukan perempuan di kancah politik selayaknya diubah karena 

perempuan memiliki hak politik yang tidak berbeda dengan laki-laki. Perempuan 

harus berani bersaing  untuk menduduki posisi penting agar bisa turut berperan 

sebagai pengambil keputusan dan bukan semata-mata pelaksana keputusan. Terlebih 

lagi, jumlah penduduk perempuan di Indonesia seimbang jika dibandingkan dengan 

penduduk laki-laki. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 (www.bps.go.id),  

jumlah penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119.630.913 jiwa, sedangkan 
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perempuan  sejumlah 118.010.413 jiwa. Seks rasionya adalah 101. Artinya, terdapat 

101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. 

Jumlah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan ini ternyata tidak 

sebanding dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Meskipun 

berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 terdapat affirmative action quota 30 % 

keterwakilan perempuan, namun hingga saat ini hanya mencapai 17,7 %, bahkan 

lebih kecil dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 18 % (Kep. 

KPU No. 146/KPTS/KPU tanggal 14 Mei 2014). 

 Tidak berbeda jauh dengan kondisi itu, berdasarkan catatan Kementerian 

Dalam Negeri tahun 2010, dari total 440 jabatan  bupati/walikota di seluruh 

Indonesia, hanya 2,27% yang diemban oleh perempuan (Syafputri 2014). Sementara 

itu, dari 33 provinsi, sejak tahun 2015 tidak satupun gubernur berjenis kelamin 

perempuan setelah Ratu Atut, Gubernur Banten yang digantikan oleh wakilnya, Rano 

Karno karena kasus korupsi. 

Kecilnya persentase perempuan baik di lembaga legislatif maupun kepala 

daerah menunjukkan bahwa banyak perempuan belum tertarik terjun di bidang 

politik. Selain itu, kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia hanya memiliki 2 

perempuan yang menduduki jabatan sebagai ketua partai; Megawati Sukarnoputri, 

ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Grace Natalia, ketua Partai 

Solidaritas Indonesia. Padahal,  menurut Nuryoto (1998:16-24) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara akademik, perempuan di berbagai tingkat pendidikan 

menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada laki-laki. 

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, perempuan tidak didorong untuk 

berperan aktif dalam kehidupan di ranah publik. Keterampilan dan bakat mereka 

lebih diakui dalam lingkungan rumah tangga yang sangat pribadi sifatnya. Dikotomi 

ini masih dipelihara, bahkan dalam era reformasi seperti sekarang. Oleh karena itu, 

perempuan menghadapi kendala besar pada dua tingkat. Selain perjuangan melawan 

kultur partriarkis, mereka juga harus mengatasi praktik-praktik diskriminatif dalam 

proses pemilu, di lembaga legislatif dan di tubuh partai politik. 
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Norma-norma kultural tadi masih mengakar kuat dalam masyarakat, bahkan 

telah merasuki pemikiran mayoritas perempuan Indonesia. Kondisi ini membuat 

mereka secara psikologis tidak siap untuk berpartisipasi dalam politik. Banyak 

perempuan yang terjangkit rasa rendah diri dan merasa tidak memiliki keterampilan 

yang diperlukan untuk menangani isu-isu politik. Keadaan ini membuat banyak 

perempuan pasif terhadap politik, bahkan banyak di antaranya memandang politik 

secara negatif. Akibatnya, kegiatan kampanye politik dianggap sebagian besar orang 

sebagai aktivitas yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan. 

Secara spesifik, di dalam tubuh partai politik terdapat sejumlah kendala atau 

rintangan yang menghadang  perempuan Indonesia yang berusaha memajukan diri 

serta meningkatkan keefektifannya dalam sistem kepartaian. Tingkat sosialisasi 

politik terhadap perempuan yang sangat rendah adalah salah satu di antaranya. 

Artinya, tidak banyak perempuan berkiprah aktif sebagai kader partai. Selain itu, 

kepemimpinan partai politik cenderung didominasi kaum lelaki yang juga memiliki 

kecenderungan menominasikan kandidat lelaki yang diyakini berpotensi 

memenangkan pemilihan. Adanya kecenderungan menyeleksi kandidat perempuan 

yang memiliki hubungan dekat dengan penguasa bagi perempuan juga menjadi 

rintangan tersendiri. Rintangan berikutnya adalah banyak perempuan tidak memiliki 

sumber dana independen, sementara pemilu adalah perhelatan mahal yang 

membutuhkan biaya yang sangat besar. Kurangnya mobilisasi dan soliditas  kaum 

perempuan untuk saling mendukung, menempatkan mereka pada posisi yang rawan 

kalah (Kartikasari 2013). Akhirnya, animo perempuan masuk sebagai pengurus partai 

pun makin terbatas.   

Singkatnya, sampai pada saat ini perempuan masih merupakan kelompok 

marginal yang secara historis disisihkan dalam dunia politik dan proses pengambilan 

keputusan. Ada sejumlah alasan perempuan tidak tertarik memasuki dunia politik. 

Uraian di atas adalah sebagian di antaranya. Anggapan bahwa dunia politik adalah 

dunia yang keras dan kotor, yang hanya cocok untuk laki-laki. Sementara perempuan 

sering diidentikkan dengan kehalusan dan kesopansantunan (Subono 2003:21).  Oleh 
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karena itu, memasuki dunia politik  berarti harus “rela menjadi laki-laki”, serta siap 

bertarung di ranah lelaki yang keras. 

Pertarungan itu umumnya dilakukan melalui kampanye politik baik di media 

elektronik, cetak,  ataupun bertatap muka langsung dengan masyarakat. Kampanye 

politik digunakan sebagai cara untuk menyampaikan pesan-pesan politik sekaligus 

sebagai cara untuk perekrutan  massa sebanyak-banyaknya. Melalui kampanye politik 

ini, para calon bupati/walikota, gubernur, maupun calon legislatif mencitrakan dirinya 

sebagai pribadi yang baik dan simpatik. 

Salah satu bentuk kampanye yang tidak bisa dihindari oleh kandidat adalah 

kampanye politik yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan masyarakat. 

Umumnya berupa pidato kampanye  yang dilakukan di hadapan warga masyarakat 

atau konstituennya. Karena pidato dilakukan oleh  politikus, maka bahasa  dalam hal 

ini digunakan sebagai alat dan untuk tujuan politik. Santoso (2003:1) menyebutnya 

sebagai bahasa politik.  

Dengan mengutip Jones dan Wareing, Santosa (2003) menyatakan pentingnya 

“ideologi tertentu” dalam bahasa politik. Maksud politik dianggap tercapai jika 

“ideologi tertentu” telah menjadi pengetahuan umum (common sense) dan bagian 

hidup masyarakat. Ideologi secara kritis didefinisikan sebagai seperangkat ide tempat 

orang membiasakan dirinya sendiri dan orang lain dalam konteks sosiohistoris yang 

spesifik, dan tempat kemakmuran kelompok tertentu dikedepankan. Dalam 

praksisnya, ideologi memperoleh artikulasi yang sangat jelas dalam bahasa. Ideologi 

mendapatkan tempat artikulasi yang sangat luas dalam praksis sosial yang beraneka 

ragam. Selain berdampak bagi produksi teks, ideologi juga mengkonstruksi makna 

bagi subjeknya.  Dalam ideologi terkandung makna bahwa ide-ide itu akan terus 

diperjuangkan melalui berbagai wacana publik (Santoso 2009:41-45). Jelas kiranya, 

bahwa melalui pidato kampanye politikus perempuan Indonesia, terkandung ideologi 

yang diyakini kebenaran dan kemanfaatannya.  

Sebagai calon legislatif atau calon pemimpin daerah, para politikus 

perempuan juga harus pandai mengemas dan mengolah bahasa menjadi alat 
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kampanye yang mampu mewadahi ideologi, ide, dan pikiranya dengan baik. Selain 

itu, dia harus mampu membuat retorika politik yang menakjubkan sehingga dapat 

menarik simpati, mempengaruhi, meyakinkan, serta merangkul para pemilih. 

Kekuatan bahasa juga dapat digunakan untuk membangun kepercayaan 

publik, membina hubungan sosial politikus dengan khalayak, serta memelihara 

hubungan komunikasi politik. Bahasa dalam pidato kampanye memuat kekuasaan 

yang mampu menggerakkan masyarakat untuk maksud-maksud dan tujuan politik 

tertentu (Beard 2000:2). Artinya, dengan kekuasaan yang dimilikinya, politikus 

mendayagunakan bahasa untuk kepentingan politik tertentu. Dengan kata lain, 

sebagai alat komunikasi yang tidak netral, bahasa selalu mengabdi kepada pembicara. 

Sejalan dengan itu, Santoso (2003:8) mengemukakan bahwa bahasa bukanlah sesuatu 

yang alamiah. Makna bahasa dibangun dalam proses-proses sosial dan politik. 

Pemaknaan harus melibatkan konteks pembicaraan yang  meliputi aspek lingual, 

situasi, sosial politik, serta aspek pembicaranya. Tidak mengherankan jika 

masyarakat awam sering melakukan kekeliruan, kesalahan, ketidakmampuan, dan 

ketidaktepatan dalam menafsirkan bahasa yang digunakan para politikus. 

Bagi politikus atau dalam istilah van Dijk (1997:113) masuk dalam kategori 

symbolic elite, meliputi politikus, wartawan, tokoh masyarakat, para ahli, pidato 

merupakan suatu bentuk persuasi (retorika) penggunaan bahasa dalam 

menginformasikan atau mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan pribadi atau 

golongan. Dalam pidato kampanye, penggunaan bahasa  lebih banyak diarahkan  

untuk  mempengaruhi, mengontrol dan mengendalikan masyarakat melalui pemilihan 

kosa kata, intonasi suara, bentuk tata bahasa, dan penekanan makna. Bahasa bukan 

lagi semata-mata sebagai alat komunikasi antarindividu atau antaranggota 

masyarakat, melainkan juga dimanfaatkan untuk menunjukkan kekuatan dengan 

tujuan penaklukan atau penguasaan terhadap orang lain. Pidato kampanye dilakukan 

oleh politikus yang bersaing memperebutkan kedudukan tertentu agar mendapatkan 

dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara. 
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Berpidato atau berbicara di muka umum adalah keterampilan yang mutlak 

harus dimiliki oleh seorang politikus baik laki-laki maupun perempuan. Melalui 

keterampilan berbicara inilah politikus dapat menyampaikan pikiran-pikitan, ide, 

gagasan dan bahkan janji-janjinya di hadapan masyarakat. Penyampaian ide atau 

gagasan secara lisan dalam sebuah kampanye jika dilakukan dalam waktu, tempat 

serta teknik yang tepat  dapat menarik simpati audience, bahkan meningkatkan 

elektabilitas calon. 

Permasalahannya, keterampilan berbicara di muka umum, lebih khusus lagi 

berkampanye sebagai calon gubernur atau walikota tidak semata-mata menyampaikan 

ide dan gagasan, melainkan  juga berkaitan dengan keberanian atau rasa percaya diri. 

Betapa pun seseorang siap dengan materi pembicaraan, menguasai pula bahasa yang 

digunakan, tanpa rasa percaya diri, kalimat bisa jadi tidak akan tertata dengan baik, 

pilihan kata bisa jadi tidak secara tepat digunakan. Lakoff (2004:48) dalam Language 

and Woman’s Place menyatakan bahwa dalam berbahasa, perempuan memiliki 

hambatan psikologis yang berbeda dengan laki-laki oleh sebab diskriminasi dalam 

pembelajaran bahasa. 

Anak laki-laki dan perempuan sama-sama belajar bahasa yang santun pada 

masa kecil, kira-kira sampai usia 5 tahun. Makin dewasa, umumnya anak laki-laki 

leluasa meninggalkan praktik pemakaian bahasa yang santun itu. Sementara, anak 

gadis akan disebut urakan jika berani keluar dari “pakem” yang seharusnya, kasar, 

misalnya (Lakoff 2004:48). Intinya, seorang perempuan harus selalu menjaga ujaran 

dan bahasanya agar dianggap perempuan baik-baik. Tidak mengherankan, jika   

dalam  penggunaan bahasa, laki-laki menjadi lebih ekspresif dan berani, untuk tidak 

menyebutnya sebagai ekspresi bahasa maskulin; sementara bahasa perempuan lebih 

impresif, untuk tidak menyebutnya sebagai feminin. 

Manakala perempuan harus berkampanye, dengan berpidato di hadapan 

khalayak, akankah tetap bertahan dengan ekpresi feminin atau sebaliknya, menjadi 

hal yang sangat menarik untuk diteliti.  Dengan kata lain, lingkungan fisik dan sosial 

yang menjadikannya sebagai perempuan akan  berpengaruh terhadap kemampuannya 
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tampil di hadapan umum untuk menyampaikan pidato kampanye. Selain itu, 

lingkungan tempat tinggal,  latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya 

berkontribusi terhadap “warna” dan kualitas pidato kampanye seseorang. Siapa yang 

berbicara, sebagaimana dikemukakan Hymes dalam Brown & Yule (1983:38-39) 

menjadi hal penting yang menentukan isi dan “warna” pembicaraan.  

Pidato kampanye dapat mengangkat citra sang politikus ke arah yang lebih 

positif, dan bisa pula sebaliknya. Bagaimana seorang politikus mempersuasi, 

mempengaruhi, meyakinkan dan bahkan mendoktrinasi  khalayak menjadi daya tarik 

tersendiri dalam berkampanye. Terlebih jika politikusnya adalah seorang perempuan. 

Sebaliknya, pidato kampanye yang dilakukan tanpa perencanaan isi serta bahasa yang 

baik dapat menghilangkan simpati bahkan menjatuhkan “harga” sang politikus. Oleh 

karena itu, isi pidato serta cara menyampaikannya, harus menjadi perhatian bagi 

seorang politikus 

Menganalisis wacana pidato kampanye tidak hanya melihat teks semata-mata 

sebagai fenomena linguistik tetapi juga sebagai fenomena sosial. Analisis dapat 

dilakukan dengan pendekatan formal dan fungsional melalui analisis kritis karena 

secara formal wacana berwujud kalimat yang runtut dan utuh dan dibangun dalam 

struktur tertentu. Selain itu,  secara fungsional kewacanaan meliputi dimensi teks 

yang berkaitan dengan interpretasi dan dimensi praktik sosiokultural (Schriffrin 

1994). Singkatnya, selalu ada maksud tersembunyi dari setiap pidato kampanye yang 

disampaikan oleh seorang politikus. Setiap bentuk lingual yang digunakannya 

dimotivasi oleh kepentingan tertentu. Oleh sebab itu, analisis wacana kritis 

diperlukan untuk melihat hal-hal tersembunyi di balik pidato kampanye para politikus 

perempuan.   

Santoso (2009:18) mengatakan bahwa wacana dipahami secara peristiwa 

bahasa dengan empat ciri yang menyertainya, yaitu 1) selalu terkait dengan tempat 

dan waktu tertentu, 2) selalu bersubjek, yakni siapa yang berbicara, 3) selalu 

menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan, merujuk kepada dunia yang sedang 

digambarkan, dan 4) menjadi lokus bagi terjadinya proses komunikasi, pertukaran 
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pesan-pesan dan peristiwa. Dalam menghadapi wacana, oleh karenanya, kita tidak 

semata-mata menganggapnya sebagai peristiwa, melainkan juga memahami  

maknanya.    

Berdasarkan uraian itu, penelitian  pidato kampanye dilakukan dalam 

kerangka analisis wacana kritis (AWK). Sebagaimana dikemukakan Fairclough 

(1992:8), AWK sangat memperhatikan aspek kekuasaan dan ideologi dalam relasi 

kebahasaan. Selain  itu, setiap pilihan bahasa mengandung “agenda tersembunyi” dan 

selalu dimotivasi oleh kepentingan tertentu, sehingga sangat tidak mungkin untuk 

mengungkap kekuasaan dan ideologi menggunakan cara pandang deskriptif.  

Menurut  Halliday dan Hassan (1976:10-26), wacana dapat dianalisis dari 

beberapa aspek seperti sarana wacana itu (mode of discourse), bagaimana 

komunikator (si pembicara) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan situasi 

dan audiennya,  misalnya apakah menggunakan bahasa yang vulgar atau bahasa yang 

diperhalus, hiperbolik atau eufemistik. Bentuk-bentuk bahasa yang implikatif  beserta 

konteks yang melingkupi peristiwa kebahasaan itu dapat dikaji agar maksud 

terselubung di balik wacana pidato kampanye  benar-benar dimengerti oleh 

masyarakat. 

Berdasarkan paparan itu, pidato kampanye politikus perempuan Indonesia 

menjadi wacana yang sangat menarik untuk diteliti. Tampilan politikus perempuan  

melalui isi dan cara penyampaian pidato kampanyenya, ideologi yang tersembunyi di 

balik pidato kampanyenya, serta perspektif pemaknaan ideologi yang diperjuangkan 

dalam pidato kampanye mereka akan ditemukan dan tergambar dengan jelas melalui 

penelitian ini. Di sisi lain, peristiwa pilkada di Indonesia,  dengan  jumlah 33 provinsi 

dan ratusan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, jika tidak dilakukan secara serentak,  

menjadi peristiwa politik yang nyaris terjadi setiap bulan di negeri ini. Tahun 2010-

2014 menjadi momen yang lengkap untuk mendapatkan data penelitian. Hal ini 

disebabkan karena pada rentang tahun tersebut, jumlah politikus perempuan yang 

mencalonkan diri sebagai kepala daerah, terutama gubernur, lebih banyak daripada 

tahun-tahun sebelumnya.  
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1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang itu dapat diidentifikasi sejumlah masalah 

sebagai berikut. 

1) Jumlah perempuan yang menjadi anggota legislatif dan kepala daerah, baik 

gubernur maupun bupati atau walikota di Indonesia tidak sebanding dengan  

laki-laki. Oleh karena itu, perempuan perlu didorong agar tidak ragu-ragu 

berperan sebagai pemimpin. 

2) Keterampilan berbicara di muka umum mutlak harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin, termasuk pemimpin perempuan. Sementara itu, perempuan 

memiliki hambatan psikologis tertentu dalam mengekspresikan ide dan 

gagasannya secara lisan oleh sebab diskriminasi dalam pembelajaran bahasa. 

3) Dalam setiap pidato kampanye, politikus perempuan mengusung tema-tema 

tertentu sesuai konteks sosial, politik, ekonomi, dan budayanya. 

4) Gaya bahasa politikus perempuan yang umumnya feminine dalam kehidupan 

keseharian, dapat berubah menjadi maskulin agar citra tegas, berani, kuat, dan 

tegar melekat pada politikus perempuan. 

5) Dalam pidato kampanye politikus perempuan terkandung ideologi yang 

dikembangkan sesuai dengan pengalaman hidupnya. Artinya,  konteks sosial 

dan budaya politikus perempuan berpengaruh terhadap pidato politiknya. 

6) Atas dasar pidato kampanye yang disampaikannya,  profil perempuan dapat 

tercitrakan dengan baik. 

7) Wacana pidato kampanye politikus perempuan dapat meningkatkan citra baik 

sang politikus, bisa pula sebaliknya, meskipun demikian, pidato kampanye 

tidak menjadi faktor utama  terpilihnya seorang calon menjadi gubernur atau 

bupati/walikota. 
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1.3 Cakupan Masalah 

Sebagaimana dikemukakan Fairclough (1992), analisis wacana kritis sangat 

memperhatikan aspek kekuasaan dan ideologi dalam relasi kebahasaan. Setiap pilihan 

bahasa mengandung “agenda tersembunyi” dan selalu dimotivasi oleh kepentingan 

tertentu. Oleh karena itu, cakupan masalah dalam penelitian ini meliputi fitur 

linguistik dalam  bentuk bahasa yang mencakupi bentuk penggunaan bahasa  yang 

menentukan representasi perempuan dalam teks, ideologi yang menjadi agenda 

tersenbunyi politikus perempuan yang dibangun dalam teks, serta makna ideologi 

dalam perspektif sosiokultural (kontek sosial kemasyarakatan). 
 

Jumlah politikus perempuan di Indonesia, meskipun jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan laki-laki, tidak bisa dikatakan sedikit. Mereka adalah anggota 

atau pengurus partai, calon anggota legislatif tingkat kabupaten/kota, provinsi,  dan 

tingkat nasional, serta para calon  kepala daerah, bupati, walikota, dan gubernur se-

Indonesia. 

 Agar pembahasan terhadap permasalahan ini tidak melebar, pidato kampanye 

yang dianalisis dibatasi pada pidato calon bupati/walikota dan calon gubernur 

perempuan  Indonesia,  yaitu 1) Khofifah Indar Parawansa calon gubernur Jawa 

Timur pilkada tahun 2013, 2) Rieke Diah Pitaloka calon gubernur Jawa Barat pilkada 

tahun 2013, dan  3) Rita Widyasari calon bupati Kutai Kartanegara pilkada tahun 

2015. 

Ketiga politikus perempuan itu  dipilih dengan pertimbangan kewilayahan, 

yakni Jawa dan luar Jawa ( Kalimantan). Ketiga perempuan ini juga populer 

sebagai politikus yang disegani, setidaknya di daerah masing-masing. Selain itu, 

ketiga politikus perempuan ini juga memiliki latar belakang sosiokultural yang 

berbeda satu dengan lain. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah representasi  politikus perempuan dalam pidato kampanye  

politikus perempuan Indonesia? 

2) Bagaimanakah ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam pidato 

kampanye politikus   perempuan Indonesia ? 

3) Bagaimanakah makna ideologi yang dibangun politikus perempuan  dalam 

pidato kampanye politikus perempuan Indonesia? 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1) menganalisis  representasi politikus perempuan dalam   pidato  kampanye 

politikus perempuan di Indonesia,  

2) menganalisis ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam  pidato 

kampanye politikus perempuan Indonesia, dan 

3) menganalisis makna ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam  

pidato kampanye politikus perempuan Indonesia. 
 

1.6  Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sintesis tentang 

bahasa sebagai kekuatan untuk mencapai  kekuasaan melalui muatan ideologi dalam 

teks pidato kampanye politikus perempuan Indonesia. Secara rinci, manfaat teoretis 

penelitian ini adalah: 1) menjadi khazanah baru dalam pengembangan bidang analisis 

wacana kritis yang mencakupi penggunaan bahasa yang menentukan representasi 

politikus perempuan dalam teks, penemuan ideologi di balik bahasa yang digunakan 

politikus perempuan dalam teks beserta makna yang terkandung di dalamnya, 2) 

menjadi khazanah baru dalam pengembangan pidato kampanye politikus Indonesia, 
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dan 3) temuan penelitian yang meliputi representasi perempuan melalui penggunaan 

bahasa, muatan ideologi serta makna  yang terkandung di dalamnya menjadi 

sumbangan terhadap pengembangan teori analisis wacana kritis. 
 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan motivasi bagi 

politikus perempuan untuk merepresentasi diri dengan memanfaatkan keunggulan 

“bahasa perempuan” yang dimilikinya.  Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan 

memberi sumbangan bagi  pengguna bahasa pada umumnya  memanfaatkan fitur-

fitur maskulin dan feminin bahasa untuk berbagai keperluan. Hasil penelitian ini juga 

diharapkan bisa menjadi rujukan bagi politikus perempuan  untuk menyusun pidato 

politiknya, terutama yang bersangkutan dengan dengan penggunaan bahasa. 
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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS,  

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 Penelitian di bidang analisis wacana kritis (AWK) terhadap pidato kampanye 

tokoh perempuan di Indonesia sampai pada saat ini belum banyak dilakukan orang. 

Analisis pidato yang dilakukan oleh Anderson (1990), Chimbarange (2013), Van 

Langenberg (1990), Muslich (2001), Jupriono (2009), Graham (2004), da Nabrega  

(2014), dan Kusumawati (2012), umumnya dilakukan terhadap pidato politikus laki-

laki. Beberapa analisis pidato politikus perempuan dilakukan oleh Anderson (2007), 

Valerie (2009), Nazish Memon (2014), Abdel-Moety (2011), dan Burris (2012). 

Andreassen (2007) dalam penelitiannya terhadap pidato Margareth Tacher, 

mantan perdana menteri Inggris yang juga dikenal sebagai iron woman, 

menemukan polarisasi diskursif untuk menyajikan pandangan dari pihak “kita” 

melawan “mereka”. Presentasi positif diri “kita” disandingkan dengan presentasi 

negatif “mereka”. Yang kemudian terlihat adalah bahwa politikus selalu tampak 

memiliki sejumlah “musuh” sehingga ada kata “kita” dan “mereka” yang ditujukan 

untuk orang lain. Secara historis, misalnya, politikus dari partai serikat buruh telah 

menggunakan kata “mereka” sebagai kata ganti diri anggota partai konservatif. 

Analisis pidato Margareth Thacher dilakukan Anderson untuk menemukan struktur 

wacana dengan teori Van Dijk dan Wodak. 

Sebelumnya, Anderson (1990:162) meneliti pidato presiden Soekarno yang 

berjudul “Indonesia Menggugat”. Menurutnya, Sukarno terlihat sangat populis, 

antiimperialis dan retorikanya telah menjadi modal dasar dalam mendapatkan simpati 

masyarakat. Dengan pemilihan kata yang tegas Sukarno menuduh perusahaan asing, 

kebijakan neoliberal, dan konspirasi pengusaha dengan pemerintah secara terstruktur 

telah mengekploitasi bangsa Indonesia.  
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Dalam pandangan Anderson (1990), pidato Soekarno memiliki kesamaan 

dengan retorika Hitler di Jerman. Setiap penggunaan kata  mengandung makna 

komunikatif yang terdiri dari tiga dimensi, yakni tuturan, pencitraan, visual, atau 

gabungan ketiganya. Praktik kewacanaan melibatkan produksi dan konsumsi teks, 

serta praktik sosial. Unsur ungkapan, kiasan, petuah, kata-kata bijak atau metafora 

dalam pidato Soekarno merupakan kata kunci bagaimana realitas ditampilkan dan 

dibedakan dengan prinsip-prinsip hidup dan filafat hidup bangsa Indonesia. Metafora 

dalam pidato Soekarno bukan hanya persoalan keindahan literer, tetapi dapat 

menentukan apakah realitas itu dimaknai dan dikategorikan sebagai positif ataukah 

negatif oleh pendengar. 

Analisis pidato tokoh lain dilakukan oleh Valerie (2009:318). Ia 

menganalisis pidato Aung San Suu Kyi. Struktur pidato dianalisis dengan 

menelusuri sejarah hidup Aung San Suu Kyi dan peran ayahnya dalam perjuangan 

Burma untuk kemerdekaan. Hal ini diuraikan untuk membangun image betapa 

besar pengorbanan dan penderitaan keluarganya. Selanjutnya, analisis difokuskan 

pada etika anti kekerasan yang diajarkannya pada seluruh warga Burma. Analisis 

Wacana Kritis digunakan untuk membuat hubungan kekuatan yang sebelumnya 

tersembunyi menjadi jelas dan oleh sebab itu memberikan hasil-hasil yang 

relevan pada praktiknya 

 Memon et al (2014) dalam penelitiannya terhadap pidato Benazir Bhutto   

menyatakan bahwa wacana adalah produk  praktik sosial yang muncul pada saat 

lahirnya Partai Rakyat Pakistan. Studi ini berfokus pada isi wacana untuk 

menganalisis bagaimana fitur linguistik yang digunakan berfungsi untuk menyebarkan 

ideologi. Analisis wacana kritis dan evaluasi basis ideologis pidato Benazir Bhutto 

dilakukan dengan pendekatan Sosial-kognitif untuk CDA yang  telah diadopsi. Asumsi 

yang mendasari dalam penelitian ini adalah bahwa wacana politik yang digunakan 

dalam masyarakat ditujukan untuk mengontrol pikiran rakyat. Ideologi yang 

mendasari pidato Benazir Bhutto dianalisis dengan menerapkan pendekatan sosio-

kognitif  dalam CDA (Wodak & Meyer 2001) yang menempatkan  fitur-fitur linguistik 
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sebagai produk yang dapat menyebabkan hubungan kekuasaan dan juga sebagai cara 

untuk mengendalikan massa di negerinya. 

Di Amerika Serikat, analisis wacana kritis feminis terhadap pidato tokoh 

perempuan ditemukan pada Burris (2012:19). Ia mengadakan penelitian tentang 

wacana politik feminis yang muncul pada pidato politikus perempuan semenjak 

tahun 1870-2011. Sasaran analisisnya adalah pada penggunaan kata ganti diri 

inklusif dan eksklusif yang dipakai oleh politikus perempuan. 

Dalam penelitiannya, Burris (2012) mengatakan bahwa sebuah wacana 

semantik analisis wacana politik 1870-2011 dievaluasi dan ditemukan adanya 

pergeseran penggunaan kata ganti inklusif dan eksklusif oleh pembicara politikus 

perempuan. Contoh pidato yang dianalisis adalah pidato Victoria Woodhull, 

Geraldine Ferraro, Hillary Clinton, Sarah Palin dan Michelle Bachmann. Penelitian 

Burris (2012) ini menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran yang kuat pada 

penggunaan kata ganti inklusif dan eksklusif, tetapi terdapat pertumbuhan besar 

baik dalam populasi dan keragaman penonton yang ditargetkan, dan pertumbuhan ini 

sering tidak ditampung dalam wacana kandidat politikus perempuan kontemporer. 

Pergeseran lambat dalam wacana inklusif menunjukkan garis pasca-feminis 

pemikiran yang mempertanyakan validitas argumen untuk gelombang ketiga 

aktivis feminis di Amerika Serikat.  

Penelitian berikutnya dilakukan oleh  Chimbarange  (2013) terhadap pidato 

Mugabe, Presiden Zimbabwe. Dalam penelitian itu dikemukakan bahwa bahasa 

bertindak sebagai kendaraan untuk menyebarkan ideologi, nilai-nilai dan aspirasi dari 

mereka yang berkuasa. Politik adalah perjuangan bagi sebuah kekuasaan yang 

digunakan untuk mempraktikkan ide-ide sosial ekonomi, dan  politik. Peran bahasa 

dalam hal ini sangat penting, karena setiap tindakan disiapkan, disertai, dipengaruhi 

dan dimainkan melalui bahasa. Penelitian Chimbarange (2013) didasarkan pada 

asumsi Fairclough bahwa dalam analisis wacana kritis, ideologi terlelak dalam teks, 

bahwa tidak mungkin membaca ideologi lepas dari teks, dan bahwa  teks terbuka 

untuk beragam interpretasi.  Oleh karena itu, strategi persuasi dan dasar ideologi  
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pidato Presiden Mugabe yang sudah diseleksi  digunakan untuk mengungkap 

penggunaan kata ganti orang dan pemilihan waktu dalam pengulangan sebagai alat 

retorikal yang utama yang digunakan dalam mengartikulasikan pandangan dunianya. 

 Graham dan Keenan (2004) meneliti pentingnya deklarasi George W. Bush 

tentang perang teror terkait dengan struktur, fungsi, dan makna sejarah teks-teks  

Barat selama milenium terakhir. Hasil penelitian mengidentifikasi empat fitur generik 

dalam  teks-teks tersebut sepanjang periode sebagai berikut: 1) daya tarik  ke sumber 

kekuasaan  yang sah yang berada di luar orator, dan yang disajikan dengan sangat 

baik, 2) daya tarik  ke arah pentingnya sejarah budaya tempat wacana itu disituasikan, 

3) konstruksi menyeluruh kejahatan lain; dan, 4) daya tarik  untuk unifikasi di balik  

sumber kekuasaan eksternal yang melegitimasi. Mereka juga  berdebat lebih lanjut 

bahwa teks-teks tersebut biasanya muncul dalam konteks sejarah yang ditandai 

dengan krisis yang mendalam pada legitimasi politik. Sepanjang sejarah, para 

pemimpin politik telah meyakinkan  jutaan orang untuk mengorbankan hidup mereka 

dan kehidupan orang lain dalam peperangan demi beberapa kebaikan yang lebih besar 

atau hal lainnya. Mereka melakukannya terlebih dahulu melalui  wacana, terlepas dari 

apakah  ada atau tidak ada pemaksaan politik dan fisik. Tujuan dari makalah ini 

adalah untuk menunjukkan bagaimana wacana yang  telah terstruktur secara genetik 

sepanjang sejarah yang relatif baru  mencapai yang paling maksimal dari  fungsi 

nasihat: tindakan meyakinkan orang, secara massal, membunuh dan mati atas nama 

satu hal atau lainnya. 

Pidato Ronald Reagan diteliti oleh  Da Nobrega (2016). Dalam penelitiannya 

dikemukakan bahwa bahasa dapat menjadi alat yang ampuh untuk meyakinkan orang 

lain dan membuat mereka kooperatif. Pidato historis Ronald Reagan bertujuan untuk 

meyakinkan bangsa tentang kebenaran dan kebijakan nuklirnya. Reagan telah 

menulis ulang sebagian naskah yang sudah disiapkan termasuk bagian dari 

“kekaisaran jahat”. Analisis membuktikan bahwa pidato Ronald Reagan adalah salah 

satu pidato pemimpin dunia yang sangat efektif. Pidatonya sarat akan prinsip-prinsip 

persuasif seperti timbal balik, otoritas, komitmen, keinginan, kelangkaan dan 
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kebenaran sosial. Reagan membutuhkan dukungan untuk niat berperang dari 

komunitas beriman serta komunitas yang bermasalah. Reagan pun memperoleh 

dukungan dengan penekanan kesamaan terhadap komunitas tersebut, kesetiannya, 

serta penyajian contoh yang kuat dan juga kemampuan menyeimbangkan humor dan 

keseriusan. Ketika menganalisis wacana Ronald Reagan, ditemukan beberapa prinsip 

dasar CDA. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) bahasa adalah fenomena sosial; 2) 

tidak hanya individu, tetapi juga lembaga dan kelompok sosial memiliki makna dan 

nilai-nilai tertentu ketika  disajikan dalam bahasa dengan cara yang sistematis; 3) teks 

adalah unit yang relevan dari bahasa dalam komunikasi; 4) pembaca/pendengar 

bukanlah penerima pasif dalam hubungan mereka dengan teks; 5) ada kesamaan 

antara bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa lembaga, dan sebagainya.  

Pidato Reagan tentang evil empire, yang disampaikan pada tahun 1983 di the 

National Association of Evangelicals, bertujuan melemahkan opini yang mungkin 

terjadi bahwa persenjataan nuklir bukanlah jawaban yang tepat untuk kebijakan 

nuklir Rusia. Pidato Reagan banyak memberikan kontribusi bagi prinsip-prinsip 

persuasi seperti timbal balik, otoritas, komitmen, keinginan, kelangkaan dan bukti 

sosial. Selain itu, ia juga menggunakan metafora yang kuat terutama gagasan 

"kerajaan jahat" atau “evil empire”, yang menempel pada pikiran banyak orang dan 

berdampak pada mereka. Di samping kekuasaannya sebagai presiden AS,  Reagan 

juga  meminjam kewenangan banyak pria terhormat dengan mengutip pendapat 

mereka dalam pidatonya. Dengan demikian, ia tidak hanya menggunakan 

kekuasaannya atau kekuatan posisinya tetapi juga kekuatan orang lain, yang diterima 

sebagai  kebijaksanaan filosofis. 

Selanjutnya, Ndambuki (2010) juga melakukan penelitian dengan 

menggunakan Critical Discourse Analisis (CDA) atau Analisis Wacana Kritis 

(AWK). Penelitian Ndambuki telah menunjukkan CDA sebagai salah satu cara untuk 

memahami bagaimana wacana yang berlaku berdampak pada partisipasi perempuan 

dalam proses politik di Kenya. Politikus dan pemimpin lain dalam masyarakat terus 

melanggengkan penggunaan wacana dalam konstruksi isu-isu perempuan. Namun, 
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pada saat perempuan dan pemimpin membangun lembaga perempuan dalam wacana, 

kenyataannya tidak sesuai dengan praktik perempuan yang ada.  Perempuan yang 

masuk dalam suatu lembaga  bertindak sebagai subjek agentif. Gerrits & Trimble 

(2013) mengatakan dalam penelitian yang menganalisis pidato-pidato calon 

legislatif bahwa bahasa agresif selalu menempatkan perempuan sebagai pengunjung 

yang tidak diinginkan dalam apa yang sebagian besar dipahami sebagai ranah 

politik maskulin. Analisis wacana mereka memberikan banyak bukti untuk 

mendukung pernyataan mediasi literatur gender tentang metafora agresif yang 

menampilkan kegelisahan dari kinerja perempuan dalam bentuk-bentuk tertentu dari 

kekuasaan.  

Pada penelitian Gerrits & Trimble (2013) ditemukan bahwa "perempuan 

ditambah kekuatan sama dengan ketidaknyamanan". Persamaan diilustrasikan oleh 

fakta bahwa Stronach dan Campbell sebagai calon yang diremehkan melalui 

metafora agresif. Mereka digambarkan sebagai korban serangan yang dilakukan oleh 

orang-orang yang bertanding melawan mereka. Temuan ini menggarisbawahi sejauh 

mana kekuatan terkait dengan kinerja kepemimpinan politik yang dipahami sebagai 

relasional. Setelah refleksi, hubungan kekuasaan kolaboratif sangat penting untuk 

keberhasilan pemimpin politik, yang harus menarik pendukung, menumbuhkan 

loyalitas, menginspirasi semangat dan komitmen, serta meyakinkan orang lain 

bahwa usaha ini benar-benar upaya tim. Analisis wacana mereka menunjukkan 

bahwa media berita mencerminkan sikap skeptis yang cukup besar tentang 

kemampuan wanita untuk melakukan kepemimpinan yang kuat dengan cara ini. 

Jadi, aspirasi kepemimpinan perempuan dijelaskan dengan bahasa pertempuran 

klasik, keraguan dinyatakan tentang kapasitas mereka untuk secara efektif dan 

otentik menerapkan kekuasaan (Gerrits & Trimble 2013). 

Maalej (2012) melakukan penelitian dengan menggunakan CDA dan 

kognitif-pragmatis tentang analisis pidato yang mengungkapkan bahwa pada 

tingkat deixis terjadi pergeseran dramatis kata ganti. Pergeseran ini bukan salah satu 

di antara nilai yang berbeda dalam mengisi kata ganti. Sebaliknya, itu adalah 
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pembicara   sebagai pusat deixis yang menggeser pembicara dengan menggunakan 

kata ganti, mengisi mereka dengan nilai yang berbeda. Perlu disebutkan bahwa 

perubahan yang diamati dan pergeseran konfigurasi kata ganti dari pidato termotivasi 

oleh peristiwa paralel dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini, 

bahasa digunakan dalam kapasitas produksi, serta mencerminkan hubungan sosial  

(Maalej 2012). 

Sebagai tambahan referensi,  Abdel-Moety (2015) melakukan penelitian  

terhadap  wacana politik Amerika yang diwujudkan dalam wawancara Hillary 

Clinton yang merupakan sebuah kajian analisis wacana kritis. Kajian ini mengadopsi 

pendekatan analisis wacana kritis yang mengacu pada telaah dari berbagai disiplin 

ilmu, yaitu teori genre, tata bahasa fungsional sistemik, dan analisis wacana kritis. 

Kajian wacana ini bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan. Yang pertama adalah 

untuk mengeksplorasi beberapa karakteristik dari ganre wawancara Amerika,  kedua 

bertujuan untuk menggambarkan fitur  wacana politik Hillary Clinton,  ketiga untuk 

mengungkap penggunaan kekuasaan melalui bahasa, dan keempat untuk 

mengeksplorasi strategi yang tersembunyi dalam menyampaikan pesan ideologis. 

Sebagaimana dikemukakan Wodak dan Meyer (2008) bahwa teks-teks interaksioanal 

seperti dialog telah jarang dipelajari melalui kajian CDA, karenanya perlu perhatian 

lebih lanjut untuk kajian wacana dengan penggunakan teori CDA karena Analisis 

Wacana Kritis atau CDA membantu mengeksplorasi hubungan antara bahasa, 

ideologi, dan kekuasaan. 

Dalam  penelitian ini ditunjukkan bahwa dalam rangka menggambarkan fitur  

wacana politik Hillary Clinton, analisis berfokus pada penelitian tentang cara Hillary 

Clinton menggunakan  bahasa dalam wawancara. Hal ini dicontohkan dalam 

penggunaan jenis wacana yang berbeda, penggunaan strategi kata ganti orang atau 

benda, penggunaan fitur modalitas, dan penggunaan makna implisit.  

Selain itu,  dalam penelitian Abdel-Moety (2015) dikemukakan bahwa Hillary 

Clinton menggabungkan wacana yang berbeda secara bersama sama dengan 

menambahkan pengalaman pribadi ke dalam isu-isu politik. Hasil analisis berikutnya 
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adalah bahwa ada berbagai contoh untuk konstitusi identitas pribadi melalui 

penggunaan yang strategis dan manipulatif dari kata ganti orang atau benda, 

khususnya distribusi “Aku” dan “Kita”. Selanjutnya adalah analisis fitur modalitas 

yang menunjukkan bahwa wacana Hillary Clinton sebagai calon yang diremehkan 

melalui metafora agresif dalam wawancaranya meliputi sejumlah besar modalitas 

kewajiban dan epistemik yang diwujudkan melalui penggunanan kata modal, kata 

keterangan, dan kata kerja. Hasil analisis berikutnya ditemukan bahwa Hillary 

Clinton menggunakan makna eksplisit dan implisit dalam wawancara.  

Wacana secara sistematis berada dalam ide, opini, dan pandangan hidup, 

dibentuk dalam konteks tertentu sehingga mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. 

Dalam penggunaan kekuasaan melalui bahwa pada wawancara Hillary Clinton 

diwujudkan melalui strategi bahasa  yang memungkinkan dia untuk mengontrol 

informasi, memposisikan dirinya dan orang lain dalam hubungan tertentu, dan untuk 

membuat asumsi tentang realitas. Dalam penggunaan ideologi, analisis menunjukkan 

bahwa Hillary Clinton banyak menggunakan berbagai posisi ideologi dan politik 

yang diekpresikan baik secara implisit maupun eksplisit. Hal ini dapat diartikan 

bahwa wacana Hillary Clinton  tunduk pada interpretasi ideologis. 

Jupriono (2009:38-49) melakukan penelitian pidato presiden SBY tahun 

2004-2008 pada bentuk kalimat aktif-pasif, pronomina persona, posisi proposisi, dan 

nominalisasi sebagai data riset. Pendekatan linguistik kritis Fowler dan van Dijk 

terlihat dari hasil analisis data seperti 1) kalimat aktif dipilih  untuk menyampaikan 

keberhasilan, sedang kalimat pasif dipakai untuk menyatakan kegagalan; 2) Proposisi 

klausa yang berisi keberhasilan ditonjolkan dengan diposisikan di depan, sedang yang 

berisi kegagalan disamarkan di belakang; 3) Kata ganti kita dipilih untuk 

menyampaikan hal negatif dan menghindari kritik; kata saya dan pemerintah untuk 

menyampaikan hal positif, kata ganti mereka, siapa pun, atau sebutan langsung suatu 

kolektif dipakai untuk memberi peringatan atau ancaman; 4) nominalisasi 

dimanfaatkan untuk menyembunyikan kegagalan menjalankan program 

pembangunan, sehingga citranya sebagai pemimpin yang sukses tidak ternodai. 
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Secara umum, dapat disimpulkan bahwa SBY memanfaatkan bentuk kalimat sebagai 

media politik pencitraan diri sebagai pemimpin yang sukses dan sebagai topeng untuk 

menutupi kegagalan dan menghindari kritik. 

Sementara itu,  presiden Indonesia ke-3 K.H Abdurrahman Wahid atau yang 

dikenal dengan Gus Dur, secara umum memiliki pola komunikasi politik  terbuka dan 

demokratis, meskipun juga otoriter dan keras kepala. Tokoh ini masuk kategori 

impulsif, bisa tertawa terbahak-bahak karena rasa humornya sangat tinggi, namun 

bisa menggebrak meja sekerasnya di depan komunikannya.  

Gus Dur suka menggertak lawan. Dalam berbicara, seolah tidak ada filter 

sama sekali. Konsistensinya pun amat rendah. Apa yang dikatakan pagi hari, sore bisa 

dibantahnya sendiri. Ungkapannya yang sangat terkenal ”Gitu saja kok repot”. Dalam 

pidatonya, Gus Dur nyaris tidak pernah menyinggung visi-misi kepemimpinannya. 

Konteks komunikasinya low context. Gus Dur orang yang sangat kontraversial.  

Sesuatu yang serius, bagi Gus Dur tiba-tiba jadi tidak serius (Sudaryanto 2012:100-

157). 

Konteks dan implikatur yang mendukung penciptaan wacana humor verbal 

Gus Dur meliputi konteks kebudayaan, konteks pertuturan, tujuan tuturan, dan topik 

pembicaraan. Konteks kebudayaan meliputi ragam bahasa informal, dialek bahasa 

lokal, dan penggunaan bahasa asing. Konteks pertuturan meliputi penutur lawan 

tutur, aspek lingkungan fisik dan sosial, dan latar belakang pengetahuan penutur dan 

lawan tutur. Tujuan tuturan meliputi media rekreatif, sarana kritik, alat ekspresi diri, 

sarana iklan, pengasah otak, alat plesetan, alat eksistensi diri, dan sarana motivasi. 

Topik pembicaraan meliputi politik, agama/NU, hukum, ekonomi, kehidupan sosial 

dan masyarakat, budaya, sosok tokoh, pendidikan, dan topik pers/media massa 

(Sudaryanto 2012:100-157).  

Penyimpangan aspek pragmatik dalam wacana humor verbal tulis Gus Dur 

meliputi penyimpangan prinsip kerja sama, prinsip kesopanan, dan parameter 

pragmatik. Penyimpangan prinsip kerja sama meliputi penyimpangan maksim 

kualitas, kuantitas, relevansi, dan pelaksanaan. Penyimpangan prinsip kesopanan 
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meliputi penyimpangan maksim kebijaksanaan, kemurahan, penerimaan, kerendahan 

hati,  kecocokan, dan kesimpatian. Penyimpangan parameter pragmatik meliputi 

penyimpangan parameter jarak sosial,  status sosial, dan  kedudukan tindak ucap. 

Jupriono (2009:38-49) melakukan penelitian pidato president SBY pada 

bentuk kalimat (aktif-pasif, pronomina persona, posisi proposisi, nominalisasi) pada 

pidato Susilo Bambang Yudoyono selama 2004-2008 sebagai data riset. Dengan 

pendekatan linguistik kritis Fowler dan van Dijk terlihat dari hasil analisis data 

seperti: (1) kalimat aktif dipilih SBY untuk menyampaikan keberhasilan, sedang 

kalimat pasif dipakai untuk menyatakan kegagalan. (2) proposisi klausa yang berisi 

keberhasilan ditonjolkan dengan diposisikan di depan, sedang yang berisi kegagalan 

disamarkan di belakang. (3) kata ganti kita dipilih untuk menyampaikan hal negatif 

dan menghindari kritik; kata saya dan pemerintah untuk menyampaikan hal positif, 

kata ganti mereka, siapa pun, atau sebutan langsung suatu kolektif dipakai untuk 

memberi peringatan atau ancaman. (4) nominalisasi dimanfaatkan SBY untuk 

menyembunyikan kegagalan menjalankan program pembangunan, sehingga citranya 

sebagai pemimpin yang sukses tidak ternodai. Secara umum, dapat disimpulkan 

bahwa SBY memanfaatkan bentuk kalimat sebagai media politik pencitraan diri 

sebagai pemimpin yang sukses dan sebagai topeng untuk menutupi kegagalan dan 

menghindari kritik. 

Dalam sejumlah  penelitian pidato sebagaimana dipaparkan itu, belum 

ditemukan pola analisis wacana kritis yang benar-benar membahas  pidato  politikus 

perempuan Indonesia. Penelitian wacana pidato umumnya dilakukan terhadap 

politikus laki-laki, seperti Sukarno, Suharto, Gus Dur, dan Susilo Bambang 

Yudoyono. Selain itu, penelitian di bidang analisis wacana kritis (AWK) terhadap 

pidato tokoh-tokoh politik di Indonesia umumnya dilakukan untuk melihat dimensi 

teks bahasa yang meliputi kosakata, gramatika, dan struktur teks. Sementara itu, 

dimensi praksis wacana dan sosiokultural belum mendapatkan porsi penelitian seperti 

teks bahasanya.  Demikian juga penelitian terhadap pidato tokoh-tokoh politik dunia,  
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seperti Margaret Tacher, Hillary Cinton,  umumnya masih terbatas pada fitur 

linguistik berkaitan dengan dimensi teks bahasa.   

Hal penting yang juga perlu dikemukakan adalah bahwa penelitian yang fokus 

pada representasi dan ideologi perempuan Indonesia dengan latar sosiobudaya 

Indonesia yang khas bisa dikatakan masih sangat langka, untuk tidak dikatakan belum 

ada. Pengungkapan ketiga hal itu diperlukan agar strategi perempuan dalam 

memperjuangkan ideologinya terungkap dan diketahui kelebihan dan kekurangannya. 

Selanjutnya, dengan dasar temuan itu,  metode dan startegi baru  dalam pidato 

kampanye politikus perempuan Indonesia dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan. 
 

2.2 Kerangka Teoretis 

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini meliputi 1) 

wacana dan analisis wacana, 2) analisis wacana kritis (AWK), 3) model-model 

analisis wacana kritis, 4) perempuan dan politik, 5) pidato kampanye sebagai bentuk 

komunikasi politik, 6) bahasa perempuan 7) representasi perempuan dalam 

komunikasi politik, 8) ideologi, dan 9) kesetaraan gender. 
 
 

2.2.1 Wacana dan Analisis Wacana 

Makna kata wacana (discourse) sangatlah beragam. Makna wacana dapat 

dilihat dari berbagai sudut pandang seperti sosial,  politik, dan bahasa. Dalam 

perspektif sosiologi, wacana menunjuk pada hubungan antara konteks sosial dan 

pemakaian bahasa. Dari sudut pandang linguistik, wacana adalah unit bahasa yang 

lebih besar dari kalimat. Sementara itu, dari sudut pandang politik, wacana adalah 

praktik penggunaan politik bahasa, tempat ideologi bersemayam di dalamnya 

(Eriyanto 2001:3).   

Fowler (1996) mengatakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan atau 

tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan,  nilai, dan kategori yang masuk di 

dalamnya. Kepercayaan di sini mewakili pandangan dunia, sebagai representasi dari 

pengalaman. Komunikasi lisan bisa dilakukan dalam bentuk percakapan atau dialog, 
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wawancara, maupun pidato. Sementara itu komunikasi tulis bisa dilakukan melalui 

surat, surat kabar, buku, jurnal, dan lain-lain. Dalam komunikasi itu tercermin 

cakrawala harapan, pengalaman, pengetahuan, nilai, serta latar belakang sosial 

budaya tertentu. 

Sejalan dengan Fowler, Adjei (2013) menyatakan bahwa wacana adalah 

penggunaan bahasa dalam rangka bertukar pikiran atau pembicaraan yang panjang 

baik lisan maupun tulisan terhadap suatu topik. Termasuk dalam pengertian ini adalah 

pidato, dialog, tukar pikiran, percakapan, berita radio/televisi, serta iklan dan 

percakapan. Dalam bentuk tulisan, wacana dapat berupa berita di surat kabar/majalah, 

artikel, karya sastra, serta karya tulis yang lain.  

Rahimi dan Riasati (2011:107) mendefinisikan  kata wacana atau dalam 

bahasa Inggrisnya  discourse sebagai satuan bahasa yang lengkap, yaitu dalam 

hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. 

Wacana dipandang sebagai peristiwa komunikatif yang mencakup keyakinan tertentu, 

ideologi, identitas, politik dan sejenisnya. Sebagai satuan gramatikal tertinggi, dalam 

wacana terhubung antara proposisi yang satu dengan proposisi lain, kalimat satu 

dengan kalimat lain membentuk satu kesatuan.    

Menurut van Dijk (1997:7), wacana  hakikatnya adalah penggunaan bahasa 

(the language uses), bisa jadi penggunaan bahasa untuk pidato atau bahasa lisan, atau 

cara berbicara di depan publik. Dalam konteks  bahasa dan politik, kata wacana 

diartikan sebagai ide atau pendapat yang dihubungkan dengan siapa yang 

menggunakan bahasa, bagaimana ia menggunakan bahasa tersebut, mengapa ia 

menggunakannya, dan kapan  ia menggunakannya (who uses language, how, why, 

and when). 

Istilah wacana merupakan terjemahan dari bahasa Inggris discourse. Dalam 

kamus bahasa inggris, discourse berasal dari bahasa latin discursus yang berarti lari 

kian-kemari, yang merupakan gabungan dari kata dis (dari atau dalam arah yang 

berbeda), dan kata currere yang berarti lari, sehingga Fairclough (1989:23) 
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menyatakan bahwa wacana adalah hubungan dialektikal antara suatu kejadian dengan 

situasi yang mengikatnya. 

Sementara itu,  Widdowson (1978) dan Halliday & Hasan (1976) menyatakan 

bahwa wacana/discourse adalah kesatuan semantis yang memiliki kohesi dan 

koherensi baik secara lisan maupun tulisan pada tingkat struktur suprasegmental 

(tekanan kata, kontek/situasi, penghilangan kata,kata hubung, pegganti diri, dll.). Hal 

ini berarti bahwa dalam wacana ada keserasian hubungan unsur-unsur (secara fisik) 

serta ada kepaduan makna. 

Istilah “wacana” (discourse) sering digunakan beriringan dengan “teks” (text). 

Wacana sebenarnya merupakan bangun teoretis yang abstrak, belum dapat dilihat 

sebagai perwujudan fisik. Perwujudan fisik bahasa itulah yang disebut dengan teks 

(Van Dijk 1977; Supriyanto 2008). Dalam penelitian ini, fisik bahasa  ada dalam 

bentuk pidato kampanye yang isi, bahasa, dan strukturnya memenuhi kriteria 

berbicara di depan publik dengan tujuan politik. 

Banyak ahli merumuskan definisi dan batasan yang berbeda tentang wacana 

karena kata ini dipakai oleh banyak kalangan.  Luasnya makna ini karena  perbedaan 

lingkup dan disiplin ilmu yang memakai istilah wacana tersebut. Selain itu, menurut 

van Dijk (1990:165) luasnya makna juga  oleh sebab adanya hubungan antara wacana 

dan bentuk, makna, kognisi, dan interaksi. 

Selanjutnya, menanggapi kemajemukan definisi wacana, van Dijk (1996: 2) 

menyatakan bahwa sebuah wacana harus memiliki tiga unsur penting, yakni 

penggunaan bahasa (language use), kognisi (communication believe), dan interaksi 

dalam situasi sosial (interaction in social situation). Penelitian wacana, oleh 

karenanya, tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, tetapi juga 

bagaimana teks itu diproduksi yang melibatkan kognisi sosial.   

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa yang disebut dengan wacana 

adalah penggunaan bahasa dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan yang 

menggabungkan unsur linguistis dan nonlinguistis secara bersama-sama untuk 

memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Dalam  komunikasi itu,  ide atau 
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pendapat selalu  berhubungan dengan siapa yang menggunakan bahasa, bagaimana ia 

menggunakan bahasa tersebut, mengapa dan kapan ia menggunakannya. 

Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi pragmatik bahasa. 

Dalam analisis wacana ditekankan  kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, 

khususnya dalam interaksi antarpenutur. Hal ini juga sesuai dengan  pendapat Stubs 

(1983:1) yang menyatakan bahwa analisis wacana tidak dimaksudkan untuk mencari 

keteraturan dan kaidah seperti tata bahasa melainkan keteraturan yang berkaitan 

dengan keberterimaannya pada khalayak. Dalam hal ini, kekhitmatan analisis wacana 

adalah untuk menyelidiki bagaimana orang, melalui variabilitas bahasa, mewakili 

versi realitas dalam konteks diskursif dan implikasinya untuk produksi pengetahuan.  

Analisis wacana, dengan demikian, merupakan analisis penggunaan bahasa 

yang tidak memisahkan antara pemikiran dan realitas. Analisis wacana melampaui 

tata bahasa dan kebenaran sintaksis dengan mempertimbangkan makna subjektif atau 

nilai-nilai yang mendasari penggunaannya. Dalam analisis wacana diungkap maksud 

dan makna tersembunyi dalam penggunaan bahasa.   
 

2.2.2 Analisis Wacana Kritis 

Dalam analisis wacana, bahasa dapat dilihat dalam tiga pandangan: 

positivisme empiris, konstruktivisme, dan analisis kritis (Hikam 1996:78; Eriyanto 

2001:4-6; Badara 2014:18-20). Pandangan positivisme bercirikan pemisahan antara 

pemikiran dan realitas. Yang penting dalam pandangan ini adalah tata bahasa dan 

kebenaran sintaksis, tanpa mempertimbangkan makna subjektif atau nilai yang 

mendasari penggunaannya.  

Pandangan konstruktivisme adalah pandangan yang tidak memisahkan antara 

subjek dan objek bahasa. Bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat untuk memahami 

realitas objek belaka. Dalam pandangan ini, bahasa itu diatur dan dihidupkan oleh 

pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan 

penciptaan makna serta pengungkapan jati diri pembicara. Oleh karena itu, analisis 
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wacana adalah pembongkaran maksud tersembunyi di balik bahasa yang 

digunakannya (Hikam 1996:78; Eriyanto 2001:4-6: Badara 2014:18-20). 

Pandangan kritis merupakan bentuk koreksi dari pandangan konstruktivisme 

yang belum sampai pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara 

historis maupun institusional. Analisis wacana dalam pandangan kritis tidak 

dipusatkan pada struktur tata bahasa atau proses penafsiran, melainkan pada 

konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. 

Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara 

bebas sesuai dengan pikirannya. Individu sangat dipengaruhi oleh kekuatan sosial 

yang ada dalam masyarakat. Bahasa, dengan demikian tidak dipahami sebagai 

medium netral di luar diri pembicara, melainkan sebagai representasi yang berperan 

dalam membentuk subjek, tema, dan strategi tertentu. Analisis wacana digunakan 

untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Dengan pandangan 

kritis, bahasa dalam sebuah wacana berada dalam hubungan kekuasaan, terutama 

dalam pembentukan subjek serta tindakan-tindakan representasi dalam masyarakat. 

Analisis wacana dalam pandangan kritis lebih dikenal dengan istilah analisis wacana 

kritis atau critical discourse analysis/CDA (Hikam 1996:78; Eriyanto 2001:4-6, 

Badara 2014:18-20). 

Analisis wacana krit is  (AWK) atau critical discourse analysis (CDA) 

adalah suatu jenis analisis wacana yang terutama mempelajari praktik-praktik 

penyalahgunaan kekuatan sosial, dominasi, dan ketidaksetaraan yang diterapkan, 

direproduksi, dan dipertahankan dalam teks dan juga pembicaraan dalam konteks 

sosial dan politik. Objek  AWK adalah wacana publik, seperti be r i t a  surat kabar 

dan  propaganda politik. Tujuannya adalah untuk mengekplorasi hubungan antara 

bahasa, ideologi, dan kekuasaan (Junling 2010; Al-Faki 2014 A Maalej,  2012). 

 El Saj (2012) mengemukakan bahwa AWK itu mempelajari contoh-contoh 

yang nyata dan juga sering lebih luas dari interaksi-interaksi sosial. Selain itu, 

dalam AWK secara khusus dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan  

hubungan antara bahasa dan masyarakat, dan hubungan antara analisis dan praktik 



28 
 

 
 

yang dianalisis. Lebih jauh ia mengemukakan bahwa dalam AWK dikaji bentuk, 

struktur, dan  konten dari tata bahasa dan susunan kata yang digunakan dalam 

penciptaan penerimaan dan interpretasi oleh khalayak yang lebih luas. Dalam kasus 

Oprah Winfrey, misalnya fakta menarik telah terungkap dengan menggunakan kata 

ganti pribadi. Oprah berhasil mewakili dirinya sendiri dan orang lain. Ini 

membuktikan bahwa pilihan kata termasuk kata ganti pribadi adalah salah satu 

faktor utama dalam mempertahankan pertukaran yang baik dalam kegiatan 

percakapan, yang membawa dialog menjadi pertukaran dinamis selama proses dialog 

itu sendiri.  

Menurut Chen Hua (2013), kerangka AWK digunakan untuk menguji 

asumsi akal sehat tentang masalah-masalah sosial yang mendasari penggunaan 

bahasa dalam rasa dan kesanggupan merasa pengguna bahasa. Dalam AWK diakui 

bahwa asumsi akal sehat memungkinkan manusia untuk menafsirkan bahasa dan 

memahami dunia sosial; pada saat yang sama asumsi ini juga meresap dengan 

ideologi yang berkontribusi terhadap pembangunan dan revalidasi hubungan 

kekuasaan yang tidak setara. 

 AWK dan kognitif-pragmatis tentang analisis pidato mengungkapkan 

bahwa pada tingkat deixis terjadi pergeseran dramatis kata ganti. Pergeseran ini 

bukan salah satu di antara nilai yang berbeda dalam mengisi kata ganti. 

Sebaliknya, itu adalah pembicara sebagai pusat deixis yang menggeser pembicara 

dengan menggunakan kata ganti, mengisi mereka dengan nilai yang berbeda. Perlu 

disebutkan bahwa perubahan yang diamati dan pergeseran konfigurasi kata ganti dari 

pidato termotivasi oleh peristiwa paralel dalam konteks politik, ekonomi, dan 

sosial. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai produk, serta mencerminkan 

hubungan sosial (A Maalej 2012). Senada dengan itu, Huckin (2002) dan Cheng 

(2013) memandang bahasa sebagai wacana dan praktik sosial dan studi hubungan 

antara bahasa dan ideologi. AWK terdiri dari tiga tahap: deskripsi teks, interpretasi 

dari hubungan antara teks dan interaksi, serta penjelasan tentang hubungan antara 

interaksi dan konteks sosial. 
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Bahasa adalah faktor penting dalam AWK. Bahasa digunakan untuk melihat 

ketimpangan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang 

diungkapkan oleh Fairclough dan Wodak (2008) bahwa analisis wacana kritis 

menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung 

dan mengajukan versinya masing-masing. Jadi, bahasa adalah medium netral yang 

terletak dari luar sisi si pembicara. Bahasa dipahami sebagai representasi yang 

berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun 

strategi-strategi di dalamnya. Dalam AWK bahasa tidak dipandang sebatas  struktur 

dan kaidah kebahasaan, akan tetapi dilihat juga hubungannya terhadap konteks, 

dominasi kelompok, kesenjangan sosial, dan faktor lainnya. Konteks yang 

dimaksudkan adalah bahwa bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, 

termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.  

Van Dijk (1993:283) mendefinisikan AWK sebagai berikut.  

Critical discourse analysis (CDA) is a type of discourse analytical 

research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and 

inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social 

and political context. With such dissident research, critical discourse analysts 

take explicit position, and thus want to understand, expose, and ultimately 

resist social inequality. 

 

Van Dijk merumuskan analisis wacana kritis sebagai kajian relasi-relasi antara 

wacana, kuasa, dominasi, ketidaksetaraan sosial, dan posisi analisis wacana dalam 

relasi sosial itu. Lebih jauh dikatakan bahwa dalam analisis wacana kritis ditekankan  

pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna 

sehingga analisis kritis ini melibatkan berbagai disiplin ilmu/ multidisiplin (van Dijk 

1993:283). Hal ini diartikan bahwa individu tidak dianggap sebagai subjek yang 

netral yang dapat menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat 

berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat.  

Senada dengan itu, Hodge  (2012: 13) menyatakan bahwa analisis wacana 

kritis diawali oleh perkembangan analisis sosial semiotik sehingga muncul teori 

dialektika Fairclough yang menyatakan bahwa wacana sebagai praktik sosial dapat 
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menimbulkan hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, 

institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Menurut pandangan Fairclough 

(1995) analisis wacana kritis pada hakikatnya adalah analisis terhadap tiga dimensi 

wacana, yakni teks bahasa baik lisan maupun tulisan, praksis kewacanaan berupa 

produksi dan interpretasi teks, serta praksis sosiokultural yang ketiganya merupakan 

satu kesatuan integral yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.  

Akhirnya dalam wacana memang digunakan bahasa dalam teks untuk 

dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis  sedikit berbeda dari studi bahasa dalam 

pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan 

semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Bahasa  

dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik 

kekuasaan/tujuan politik. Selain itu,  praktik wacana kritis dapat menampilkan efek 

ideologi. Ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak 

imbang antarakelas sosial, laki-laki dan perempuan, kelompok mayoritas dan 

minoritas melalui perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang 

ditampilkan.  

Hal yang penting dalam AWK adalah sifatnya yang holistis dan kontekstual. 

Kualitas AWK dinilai dari segi kemampuan menempatkan teks dalam konteksnya 

yang utuh dan holistik melalui pertautan antara analisis pada jenjang teks dan analisis 

pada konteks pada jenjang yang lebih tinggi.  

 

2.2.3 Model-Model Analisis Wacana Kritis 

2.2.3.1 Norman Fairclough (1989, 1992, 1995) 

Norman Fairclough dikenal sebagai tokoh yang sering dikaitkan dengan 

pendekatan perubahan sosiokultural dalam analisis wacana. Pemikirannya banyak 

dipengaruhi oleh M. Foucoult tentang orders of discourse, Julie Kristeva tentang 

intertekstualitas, dan M. Bakhtin tentang kekuasaan bahasa. Ia membangun suatu 

model yang mengintegrasikan secara bersama-sama analisis wacana yang didasarkan 

pada linguistik dan pemikiran sosial dan politik yang secara umum diintegrasikan 
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pada perubahan sosial. Model Fairclough ini lebih dikenal sebagai model perubahan 

sosial karena memandang pemakaian bahasa sebagai  praktik sosial (Fairclough 

1989). 

Fairclough (1989) mengemukakan bahwa  praktik sosial wacana  terbagi  ke 

dalam tiga dimensi yaitu text, discourse practice, dan sociocultural practice.  
 

2.2.3.1.1 Dimensi Teks  

Dalam pandangan kritis, teks dibangun dari sejumlah piranti linguistis.  

Dalam penerapannya, analisis wacana kritis memanfaatkan piranti linguistis  untuk 

memerikan kepemilikan struktur linguistik dalam teks.  Menurut Fairclough  (1989), 

pemerian ini berupa analisis terhadap kosakata, gramatika, dan struktur teks. 
 

2.2.3.1.1.1 Kosakata 

Analisis terhadap kosakata mencakup tiga nilai, yakni pengalaman, relasional, 

dan ekspresi (Santoso 2003:55).  

1) Nilai pengalaman  

Nilai pengalaman berhubungan dengan pola klasifikasi, kata-kata ideologis, 

proses leksikal, relasi makna, dan metafora. Mengutip pendapat Santoso 

(2003:55-56), pola klasifikasi merupakan sebuah cara untuk membagi beberapa 

aspek realitas yang mengandalkan sebuah representasi ideologis tertentu. 

Pengklasifikasian ini menjadikan sejumlah kosakata berada pada sisi ideologis 

yang saling bertentangan. Sebagian berada pada sisi ideologis “kanan” dan 

sebagian lainnya berada di sisi ideologis “kiri”. Selain itu, nilai pengalaman juga 

berhubungan dengan  kata-kata tertentu yang diperjuangkan melalui suatu 

pertarungan ideologis. Perlu diketahui bahwa dalam teks sering muncul kata-kata 

tertentu yang dominan, sering diulang dalam berbagai peristiwa tutur.  

Nilai pengalaman juga berhubungan dengan proses leksikal. Proses leksikal 

berkenaan dengan tersedianya kosakata dalam wacana kelompok sosial tertentu 

yang merefleksikan dan mengekspresikan kepentingan kelompok itu. Proses 

leksikal ini meliputi leksikalisasi (wording), kelebihan leksikal (overwording), 
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dan kekurangan leksikal (undelexicalitazion). Leksikalisasi terjadi apabila kata 

yang dipilih itu merefleksikan  satu konsep secara tepat. Kelebihan leksikal terjadi 

apabila terlalu banyak kata untuk merefleksikan satu konsep. Kekurangan leksikal 

terjadi jika terdapat halangan memilih kata yang tepat yang dapat mewakili suatu 

konsep. Hal lain yang berhubungan dengan nilai pengalaman adalah  relasi 

makna, yakni sinonimi, antonimi, dan hiponimi yang diyakini memiliki dimensi 

ideologis tertentu. Sinonimi adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama 

atau hampir sama. Antonimi adalah kata-kata yang memiliki makna yang 

berlawanan, sedangkan hiponimi adalah makna kata tertentu yang tercakup dalam 

makna kata lainnya. Dari sudut analisis wacana kritis, pilihan terhadap relasi 

makna tertentu yang menonjol mengandung makna ideologis tertentu. 

Terakhir, nilai pengalaman berhubungan dengan pilihan  metafora tertentu, 

yang meliputi metafora nominatif, predikatif, dan kalimat. Metafora nominatif 

memiliki lambang kiasan yang hanya terdapat pada nomina kalimat, baik nomina 

subjektif maupun objektif. Metafora predikatif memiliki lambang kiasan yang 

hanya terdapat pada predikat kalimat. Sementara itu, metafora kalimat memiliki 

lambang kiasan yang seluruhnya terdapat pada semua komponen kalimat 

metaforis. 

 

2) Nilai Relasional 

Kosakata juga memiliki nilai relasional. Nilai ini berhubungan dengan 

ekspresi eufemistik, pilihan kata-kata “formal” , dan pilihan kata-kata “informal”. 

Ekspresi eufemistik adalah ekspresi kebahasaan yang memperhalus realitas yang 

sebenarnya. Ekspresi jenis ini digunakan untuk menghindari nilai edukatif. 

Ekspresi eufemistik sering sisalahgunakan dalam wacana politik untuk menutupi 

kekurangan. Selanjutnya, pilihan terhadap kata-kata “formal” ditunjukkan melalui 

pilihan kata-kata asing dan kosakata ilmiah yang dapat mendatangkan kesan 

formal. Pilihan kosakata seperti ini akan menciptakan kesan kekuasaan, posisi, 

dan status. Sementara pilihan terhadap kata-kata “informal” ditunjukkan melalui 
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pilihan kata sehari-hari yang amat mudah dipahami oleh pendengarnya. Kata 

“informal” sering dipilih untuk menciptakan aspek solidaritas, kesantunan, dan 

ekspresi afektif (Santoso 2003:56). 

3) Nilai Ekspresif 

Nilai lain yang dimiliki kosakata adalah nilai ekspresif, yang meliputi 

“evaluasi positif” dan “evaluasi negatif”. Evaluasi terhadap realitas, baik yang 

negatif maupun positif  sering dimunculkan secara implisit melalui kosakata ini. 

Nilai-nilai ekspresif tertentu dapat diacukan pada pola klasifikasi yang 

menunjukkan perbedaan secara ideologis. 
 

2.2.3.1.1.2 Gramatika 

Analisis gramatika mencakup tiga nilai, yakni nilai pengalaman, nilai 

relasional, dan nilai ekspresif (Santoso 2003:55). Berikut ini uraian ketiga nilai 

tersebut. 

1) Nilai Pengalaman 

Nilai pengalaman mencakup pembahasan terhadap ketransitifan, 

nominalisasi, kalimat aktif-pasif, dan kalimat positif-negatif. Mengutip 

pendapat Santoso (2003:55-56), teori ketransitifan bersumber dari fungsi 

representasi bahasa. Kepemilikan fundamental bahasa memungkinkan 

manusia membangun gambaran mental realitas dan membuat makna berdasar 

pengalaman yang terjadi di sekitarnya. Terdapat tiga jenis proses  utama 

dalam sistem ketransitifan, yakni proses material, mental atau proyeksi, dan 

proses relasi. 

Proses material adalah proses melakukan. Proses material melibatkan 

proses perbuatan (doing), proses kejadian (happening), dan proses perilaku 

(behavioral). Partisipan yang terlibat dalam proses perbuatan dan kejadian 

adalah “aktor” atau “agen” dan “goal”. Proses material dapat diekspresikan 

dalam ujaran aktif atau pasif. Partisipan yang terlibat dalam proses perilaku 

adalah pemerilaku (behaver). Proses mental atau proses proyeksi adalah  
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proses yang melibatkan proses perasaan (sensing), pemikiran (thinking), dan 

penglihatan (perveiving). Sementara itu, proses relasional dicirikan dengan 

keterkaitan antara partisipan dengan identitas dan periannya. Partisipan dalam 

proses ini dapat berupa “penyandang” dan “atribut”, “teridentifikasi” dan 

“pengidentifikasi”, serta “eksisten”.  

Nominalisasi juga merupakan satu bentuk nilai pengalaman. 

Nominalisasi merupakan proses gramatikal dalam pembentukan nomina dari 

jenis kata yang lain, biasanya verba atau ajektif. Menurut Fairclough (1989: 

120), pilihan terhadap nominalisasi tertentu mengandung signifikansi 

ideologis tertentu. Nilai pengalaman berikutnya adalah  aktif-pasif. Aktif dan 

pasif merupakan persoalan voice, yakni bagaimana hubungan antara frasa 

verba dan frasa nomina diekspresikan dalam bahasa serta pelbagai hal yang 

diasosiasikan dengan hubungan ini. Penutur mungkin saja menggunakan 

kalimat aktif tanpa agen (agentless passive). Kalimat pasif seperti ini 

umumnya digunakan ketika penutur atau penulis tidak mengetahui atau tidak 

mengharapkan keadaan penyebabnya atau ketika penyebabnya terlalu jelas 

untuk dikemukakan. Kalimat pasif biasanya tidak beragen  (Fairclough 

1989:125). Nilai pengalaman juga diekspresikan dalam kalimat positif. Pada 

kasus tertentu, nilai pengalaman dikemukakan dalam kalimat negatif. Fungsi 

utama kalimat negatif adalah menyangkal atau mengingkari pernyataan lawan 

bicara atau pembicara yang dianggap keliru oleh pembicara itu sendiri. 

Fairclough (1989:125) menegaskan bahwa negasi secara jelas memiliki nilai 

pengalaman sebagai cara dasar yang dimiliki dalam membedakan apa yang 

bukan kasus dari apa yang benar-benar merupakan kasus dalam realitas. Lebih 

jauh Fairclough (1989:154) mengemukakan bahwa negasi adalah cara yang 

sangat bermakna dalam memperebutkan elemen konteks antarteks.  

Penulis/pembicara secara jelas menggunakan negatif sebagai sebuah cara 

untuk mengambil isu secara implisit yang sesuai dengan asersi-asersi positif. 

Negasi yang digunakan untuk mengungkapkan realitas dapat menjalankan 
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negasi yang “sesungguhnya”, negasi yang “manipulatif”, dan negasi yang 

“ideologis”.  
 

2) Nilai Relasional 

Nilai relasional berhubungan dengan cara bagaimana gramatika 

mengkodekan syarat relasi hubungan sosial timbak balik yang diperankan 

penghasil teks. Tercakup dalam analisis relasional adalah modus kalimat, 

modalitas, dan pronomina persona. Modus kalimat berhubungan dengan cara 

bagaimana kalimat itu diekspresikan, yakni cara deklaratif, interogatif, dan 

imperatif. Tiga ekspresi kalimat ini menempatkan subjek secara berbeda. 

Dalam ekspresi deklaratif, posisi subjek penutur sebagai pemberi informasi, 

dan sebaliknya posisi petutur sebagai penerima informasi. Dalam ekspresi 

interogatif, penutur dalam posisi menanyakan sesuatu kepada petutur, dan 

sebaliknya petutur berposisi sebagai penyedia informasi. Dalam ekspresi 

imperatif, posisi penutur sebagai peminta atau yang memberi instruksi kepada 

petutur, sedangkan petutur berposisi sebagai penerima perintah.  

Menurut Fairclough (1989:126), ketidaksimetrisan sistematis dalam 

pembagian modus antarpartisipan menjadi penunjuk dalam hubungan 

antarpartisipan itu. Bertanya, misalnya pada umumnya berkaitan dengan posisi 

kekuasaan. Bertanya dapat menjadi “tindakan” atau “informasi” dan dapat juga 

sebagai pemberian informasi. Kalimat deklaratif selain sebagai pemberi 

informasi juga bisa berupa perintah. Modus kalimat dalam penggunaan yang 

sebenarnya jauh lebih rumit daripada yang digambarkan di atas. Alasannya 

adalah 1) tidak ada hubungan antara modus kalimat dan penempatan posisi 

subjek, dan 2) terdapat posisi subjek yang lebih banyak dan beragam daripada 

yang sudah diidentifikasikan selama ini.  

Aspek berikutnya adalah modalitas. Modalitas adalah persoalan 

autoritas satu partisipan dalam hubungan dengan partisipan lainnya. Modalitas 

menggunakan autoritas penutur. Dalam bahasa Indonesia dikenal modalitas 
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intensional dan epistemik. Modalitas intensional berkaitan dengan fungsi 

instrumental. Bahasa digunakan untuk menyatakan sikap pembicara 

sehubungan dengan peristiwa nonaktual yang diungkapkannya. Bagi mitra 

bicara, menurut Alwi (1992:36)  apa yang dibicarakan si pembicara merupakan 

dorongan untuk mengaktualisasikan perstiwa yang bersangkutan. Atas dasar 

itu, melalui tuturan yang dikemukakannya, seseorang dapat menyatakan 

“keinginan”, “harapan”, “ajakan”, “pembiaran”, dan “permintaan”. Modalitas 

epistemik merupakan penilaian penutur terhadap kemungkinan dan keperluan 

bahwa sesuatu itu demikian atau tidak demikian (Alwi 1992:90). Modalitas 

epistemik mengandung makna epistemik. Makna ini muncul jika suatu bentuk 

menyatakan pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, atau pendapat pembicara 

yang didasari oleh kekurangtahuan atau kekurangyakinan terhadap kebenaran 

proposisi yang diungkapkannya itu. Sikap pembicara yang didasari oleh 

kekurangtahuan atau kekurangyakinan terhadap kebenaran proposisi dapat 

digambarkan sebagai “kemungkinan”, “keteramalan”, “keharusan”, dan 

“kepastian”. 

Pronomina persona adalah aspek selanjutnya. Aspek ini berkenaan 

dengan kehadiran diri penutur di hadapan lawan bicara. Penggunaan 

pronominal persona berkaitan dengan dengan hubungan antara kekuasaan dan 

solidaritas. Untuk menunjukkan kekuasaannya, pembicara biasanya 

menggunakan kata atau bentuk kata tertentu. Sebaliknya, cara yang sangat 

umum dilakukan untuk menunjukkan kekuatan dan solidaritas adalah pilihan 

kata yang tepat untuk memanggil mitra bicara serta menggunakan kata-kata 

tertentu pula.  
 

3) Nilai Ekspresif 

Nilai ekspresif gramatika ditunjukkan oleh modalitas ekspresif. 

Modalitas ekspresif ini berkaitan dengan persoalan autoritas penutur atau 

penulis yang berkenaan dengan kebenaran atau kemungkinan representasi 
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realitas. Di dalamnya terkandung makna “kemungkinan”, “izin”, “kepastian”, 

“kewajiban”, termasuk juga “ketidakmungkinan”. Menurut Fairclough 

(1989:129), kepentingan ideologis dalam tuntutan terhadap “autensitas” atau 

“pengetahuan” dibuktikan melalui bentuk-bentuk modalitas. 
 

2.2.3.1.1.3 Struktur Teks 

Fitur formal teks berkaitan dengan kepemilikan organisasi formal dari 

keseluruhan teks. Persoalan yang dianalisis dalam teks monologis seperti dalam 

pidato kampanye adalah pengurutan teks. Sebuah teks memiliki struktur yang 

dibentuk dari unsur-unsur yang  ditampilkan dalam urutan yang dapat diramalkan 

(Fairclough 1989:137). Pidato kampanye, misalnya, dibentuk dari unsur-unsur latar 

belakang pendirian partai, tokoh-tokoh yang menjadi jaminan partai, program-

program, dan keunggulan partai, serta harapan agar pemilih menjatuhkan pilihan pada 

partai tersebut. Urutan unsur-unsur yang muncul umumnya tidak selalu logis. Unsur 

tunggal dapat muncul lebih dari satu tempat dalam teks.   

Pengurutan teks berkaitan dengan “linearisasi”, yakni persoalan bagaimana 

penghasil teks mengurutkan kata-kata tunggal menjadi kalimat dan mengurutkan 

kalimat-kalimat ke dalam sebuah teks yang lebih besar. Apa yang disampaikan pada 

bagian awal sebuah teks pidato kampanye akan mempengaruhi tafsiran teks 

selanjutnya.  

Berdasarkan hasil penelitian Santoso (2012:229), elite politik Indonesia 

mengurutkan unsur-unsur pembangun teks dengan pilihan pola tertentu. Pola-pola ini 

berimplikasi pada muatan ideologi tertentu yang sering tidak disadari oleh 

pendengarnya. Secara umum, teks monologis dikembangkan dengan linearisasi tema 

yang sama. Pola urutannya adalah 1) pembukaan, biasanya diawali dengan salam dan 

atau pekik partai tertentu; 2) eksposisi, berupa pemaparan berbagai hal yang 

berhubungan dengan partai; 3) persuasi, berisi rayuan agar memilih partai tertentu, 

dan 4) penutup, berisi kalimat dan salam penutup. 
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2.2.3.1.2 Dimensi Praksis Wacana 

Discourse practice (praksis wacana) merupakan dimensi yang berhubungan 

dengan proses produksi dan konsumsi teks; misalnya pola kerja, bagan kerja, dan 

proses penyusunan pidato. Teks pidato diproduksi secara spesifik dengan pola kerja 

dan kebiasaan berbeda antara politikus  yang satu dengan yang lain. Produksi teks 

pidato kampanye umumnya disiapkan oleh tim sukses, meskipun tidak menutup 

kemungkinan diproduksi secara personal oleh sang politikus, mengingat  teks 

disampaikan secara lisan di hadapan khalayak sebagai konsumennya. Proses 

konsumsi atau penggunaan serta penyebarannya juga berbeda dalam konteks sosial 

yang berbeda pula.  

Dimensi praksis wacana termasuk dalam tahap interpretasi. Ciri-ciri tekstual 

menjadi nyata beroperasi secara social ketika teks dilekatkan dalam interaksi sosial 

tempat teks itu diproduksi dan ditafsirkan. Penafsiran dilakukan untuk menguak 

hubungan antara produksi dan interpretasi proses diskursif. Tahap ini berkaitan 

dengan urutan-urutan wacana, yakni praksis diskursif sebuah institusi dan hubungan 

antarpraksis itu.  

Menurut  Fairclough  (1989:140), interpretasi dihasilkan melalui kombinasi 

apa yang ada dalam teks dengan apa yang ada dalam penafsir. Dari sudut pandang 

penafsir, fitur-fitur formal teks merupakan petunjuk atau isyarat  yang menggerakkan 

elemen-elemen sumber atau bahan-bahan partisipan tempat penafsiran itu dihasilkan 

melalui saling pengaruh secara dialektis antara petunjuk dan bahan-bahan partisipan 

itu. Interpretasi konteks meliputi hubungan konteks situasi dan tipe wacana, 

hubungan konteks antartekstual dengan presuposisi, dan tindak ujaran. 

 

1) Hubungan Konteks Situasi dan Tipe Wacana 

Sebagai pemandu proses interpretasi, dapat diajukan empat pertanyaan 

penting sebagai tahap pertama, yaitu pertama apa yang sedang betnagsung, kedua 

siapa saja yang terlibat dalam komunikasi, ketiga dalam hubungan yang seperti apa 
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komunikasi itu. para partisipan terlibat, dan keempat peran apa yang dimainkan 

bahasa dalam komunikasi itu. 
 

2) Hubungan Konteks Antarteks dengan Praanggapan 

Wacana dan teks muncul dalam sejarah yang dimilikinya. Artinya, wacana itu 

bersifat historis. Wacana diproduksi  dan dipahami dengan bantuan sejarah yang 

melatarinya. Dalam hubungan antarteks, teks pada hakikatnya bersifat dialogis dalam 

hubungannya dengan teks lainnya. Tidak ada teks yang ada tanpa berhubungan 

dengan teks lainnya. 
 

3) Tindak Ujaran   

Makna tindak ujaran menekankan pada kekuatan pragmatik ujaran. Menurut 

Searle (1975), tindak ujaran dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis, yaitu 

representative, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Tindak representatif adalah 

tindak ujaran  yang mengikat penuturnya pada kebenaran atas apa yang dikatakannya. 

Termasuk dalam tindak representatif adalah menyatakan, melaporkan, menunjukkan, 

dan menyebutkan. Tindak direktif adalah tindak ujaran yang dimaksudkan agar 

pendengar melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran itu. Termasuk dalam 

tindak direktif adalah menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. 

Tindak ekspresif adalah tindak ujaran yang dilakukan dengan maksud agar ujaranya 

diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu. Termasuk ke 

dalam tindak ekspresif adalah memuji, mengucapkan terima kasih. Menritik, dan 

mengeluh. Tindak komisif adalah tindak ujaran yang mengikat penuturnya untuk 

melaksanakan apa yang disebutkan dalam ujarannya. Termasuk di dalamnya adalah 

berjanji, bersumpah, dan mengancam. Tindak deklaratif adalah tindak ujaran yang 

dilakukan penutur dengan maksud untuk menciptakan hal tertentu yang baru. 

Termasuk dalam tindak deklaratif adalah memutuskan, membatalkan, melarang, 

mengizinkan, dan member maaf. 

Dalam hal ini, Austin (1962) dalam bukunya yang berjudul How to Do Things 

with Words, telah meletakkan dasar-dasar teori ujaran yang dikenal dengan speech act 
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(tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi). Dasar pemikiran pertama adalah bahwa ada 

tindak ujaran konstantif (melaporkan atau mendeskripsikan peristiwa atau keadaan) 

yang dapat dikatakan benar/salah dan tindak ujaran performatif. Tindak ujaran seperti 

“maafkan saya”, “saya ingatkan Anda”, “dengan ucapan bismillahirrohmanirrahim 

saya buka rapat ini”, adalah tindak ujaran untuk mengajak berbuat, minta dimaafkan, 

atau minta lawan bicara melakukan sesuatu. 

Agar lawan bicara mempunyai pengertian sama dengan orang yang bicara, 

menurut Austin (1962) harus ada konteks tertentu yang disebutnya felicity condition 

(keadaan yang cocok dengan ucapan), seperti pembicaraan resepsi pernikahan. Kalau 

seseorang mengatakan “Saya berjanji akan ke sana jam 5 sore”, maka tindak ujaran 

ini akan mempunyai makna yang membingungkan tanpa adanya konteks. Dengan 

demikian ada 2 (dua) jenis tindak ujaran; tindak ujaran yang jelas arah maknanya 

(locutionary act) seperti  kalimat  “Dia Ahmad”, mengacu pada  laki-laki, dan tindak 

ujaran yang punya fungsi (illocutionary act) seperti untuk minta maaf, perintah buka 

buku, bertanya, berjanji, dll. 
 

2.2.3.1.3 Dimensi Praksis Sosiokultural 

Dimensi yang terakhir, sociocultural practice, adalah dimensi yang 

berhubungan dengan konteks di luar teks, misalnya konteks situasi, budaya 

masyarakat dan budaya politik tertentu yang akan berpengaruh terhadap teks pidato. 

Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga tingkatan, yakni situasional, 

berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya; institusional, berkaitan dengan 

pengaruh institusi secara internal maupun eksternal; dan   sosial budaya, berkaitan 

dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem 

budaya masyarakat secara keseluruhan. 

Hubungan antara teks dan struktur social dimediasikan oleh konteks social 

wacana. Wacana akan beroperasi secara social sebagai bagian dari proses perjuangan 

institusional dan masyarakat. Asumsi akal sehat wacana bermuatan ideologi sesuai 

dengan hubungan social tertentu. Hubungan wacana dengan proses-proses perjuangan 
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dan hubungan kekuasaan merupakan bagian dari prosedur analisis wacana kritis tahap 

ketiga, yakni eksplanasi. 

Metode eksplanasi digunakan untuk memberikan penjelasan tentang 

hubungan fitur-fitur tekstual yang heterogen dengan proses perubahan sosiokultural, 

baik perubahan masyarakat, institusional, dan cultural. Menurut Firclough (1989:163) 

tujuan tahap eksplanasi adalah memotret wacana sebagai bagian proses social, 

sebagai praksis sosial, yang menunjukkan bentukan wacana oleh struktur sosial dan 

reproduksi yang mempengaruhi wacana secara kumulatif.  
 

2.2.3.2  Teun van Dijk (1977, 1997, 2006) 

Teun van Dijk adalah seorang mahaguru di Universitas Amsterdam. Namanya 

sering dikaitkan dengan pendekatan kognisi sosial dalam analisis wacana kritis. 

Karenanya, model van Dijk  sering disebut sebagai ”kognisi sosial” (Breeze 2011). 

Menurutnya penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada  analisis teks 

semata, karena teks hanyalah hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga 

diamati. Dalam hal ini harus dilihat bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga 

diperoleh suatu pengetahuan mengapa teks tertentu menjadi seperti itu. Model van 

Dijk lebih menekankan pada kognisi sosial individu yang memproduksi teks tersebut. 

Van Dijk melihat bagaimana struktur sosial, dominasi dan kelompok kekuasaan yang 

ada dalam masyarakat dan bagaimana kognisi/pikiran dan kesadaran yang 

membentuk dan berpengaruh terhadap teks tertentu (van Dijk 1997). 

Wacana, menurut van Dijk (1997) memiliki tiga bangunan, teks, kognisi 

sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk (1997) adalah menggabungkan ketiga 

dimensi wacana tersebut ke dalam kesatuan analisis. Bagaimana struktur teks dan 

strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu adalah analisis 

wacana dalam level teks. Pada level kognisi sosial dianalisis proses produksi teks 

yang melibatkan kognisi individu politikus. Sementara itu, bangunan wacana yang 

berkembang dalam masyarakat dalam suatu masalah dianalisis dalam level konteks. 
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Ketiganya menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mendukung 

satu sama lain. 
 

2.2.3.2.1 Teks 

Dalam sebuah teks terdapat sejumlah elemen yang saling berkaitan, 

berhubungan, dan saling mendukung satu sama lain. Makna global sebuah teks 

didukung oleh kerangka teks beserta kata dan kalimat, proposisi, gaya, dan retorika 

tertentu, tidak dipandang semata-mata sebagai cara berkomunikasi, melainkan 

sebagai bentuk politik berkomunikasi. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi 

pendapat umum, menciptakan dukungan, memperkuat legitimasi, dan menyingkirkan 

lawan atau penentang. Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses 

retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-

kata tertentu dipilih untuk mempertegas sikap, membentuk kesadaran politik, dan 

sebagainya. 

Dalam kerangka analisis wacana kritis model van Dijk (dalam Wodak & 

Meyer 2001), struktur wacana tersusun atas tiga bangunan struktur yang membentuk 

satu kesatuan. Masing-masing adalah struktur makro, super struktur, dan struktur 

mikro (macro structure, superstructure, and micro structure). Struktur makro 

menunjuk pada makna keseluruhan (global meaning) yang dapat dicermati dari tema 

atau topik yang diangkat oleh suatu wacana. Super-struktur menunjuk pada kerangka 

suatu wacana atau skematika, seperti kelaziman percakapan atau tulisan yang dimulai 

dari pendahuluan, dilanjutkan dengan isi pokok, diikuti oleh kesimpulan, dan diakhiri 

dengan penutup. Dalam tulisannya yang berjudul Structures of news in the press, Van 

Dijk  menyimpulkan bahwa bangunan wacana harus mempertimbangkan aspek 

makna global (global meaning) yang ditunjukkan lewat analisis struktur makro dan 

super struktur yang posisinya jauh di atas analisis kata dan kalimat, meskipun analisis 

struktur mikro juga patut diperhitungkan (Wodak & Meyer 2001). 

Selain struktur makro dan superstruktur, van Dijk (dalam Wodak & Meyer 

2001) juga melihat struktur mikro ketika berhadapan dengan wacana. Struktur mikro 
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menunjuk pada makna setempat (local meaning) berupa aspek semantik, sintaksis, 

stilistika, dan retorika. 
 

2.2.3.2.2 Kognisi Sosial 

Dalam teorinya, van Dijk (1997) lebih menekankan pada kognisi sosial 

individu yang memproduksi teks. Kognisi sosial merupakan dimensi untuk 

menjelaskan bagaimana suatu teks diproduksi oleh individu/kelompok pembuat teks. 

Dalam pandangan van Dijk, produksi teks pidato sebagian besar   terjadi pada proses 

mental dalam kognisi seorang politikus. Analisis kognisi sosial memusatkan 

perhatian pada struktur mental, proses pemaknaan, dan mental politikus yang akan 

membantu memahami fenomena tersebut sebagai bagian dari proses produksi teks. 

Hal ini berarti bahwa politikus tidak dianggap sebagai individu yang netral, 

melainkan memiliki bermacam nilai, pengalaman dan pengaruh ideologi yang 

didapatkan dari kehidupannya. 
 

2.2.3.2.3 Analisis Sosial 

Dimensi ketiga dari analisis van Dijk adalah analisis sosial. Teks adalah 

bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai sebuah produk 

sosial, teks diproduksi dan dikonstruksi dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis 

sosial menjadi dimensi penting dalam penelitian wacana, melalui analisis 

intertekstual. Titik penting analisis sosial adalah menunjukkan bagaimana makna 

yang dihayati bersama, kekuasaan sosial diproduksi lewat praktik diskursus dan 

legitimasi. Menurut van Dijk (1997), analisis sosial melibatkan dua hal pokok, yaitu 

kekuasaan (power) dan akses (acces). 

Kekuasaan adalah kepemilikan oleh suatu kelompok atau anggotanya untuk 

mengontrol kelompok atau anggota dari kelompok lain. Kekuasaan pada umumnya 

dilandas oleh kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai seperti uang, status, dan 

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

persuasif. Artinya, tindakan seseorang secara tidak langsung mengontrol dengan cara 
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mempengaruhi kondisi mental seperti kepercayaan, sikap, dan pengetahuan (van Dijk 

1997). 

Analisis wacana van Dijk memberi perhatian besar kepada akses di antara 

masing-masing kelompok dalam masyarakat. Kelompok elit memiliki akses yang 

lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang tidak berkuasa. Kelompok yang 

berkuasa memiliki akses dan kesempatan lebih besar untuk mempengaruhi kesadaran 

khalayak. 

Hal lain yang menjadi konsep sentral analisis sosial wacana menurut van Dijk 

adalah ideologi.  Teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik atau 

pencerminan ideology tertentu. Ideologi dibangun oleh kelompok dominan dengan 

tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi 

utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu 

diterima secara taken for granted.  

Strategi pengembangan ideologi antara lain dilakukan dengan cara 

menitikberatkan kepada hal-hal baik dari diri sendiri dan sebaliknya menitikberatkan 

kepada hal-hal negatif dari diri orang lain, serta mengurangi hal-hal negatif dari diri 

sendiri, lalu mengurangi hal-hal yang baik dari diri orang lain.  
 

2.2.3.3 Sarah Mills (2007) 

Sarah Mills dikenal sebagai salah satu penulis teori wacana yang lebih banyak 

memusatkan perhatian pada wacana feminisme, yaitu bagaimana perempuan 

ditampilkan dalam teks, termasuk dalam karya sastra. Oleh karena itu, apa yang 

dilakukan Mills sering juga disebut sebagai perspektif feminis. Titik perhatian 

wacana feminis menunjukkan bagaimana teks menampilkan perempuan. Pemikiran 

Mills juga tidak terlepas dari Michael Foucault, terutama  berkaitan dengan diskursus. 

Sebagaimana diketahui, karya-karya Foucault sangat penting bagi perkembangan 

berbagai teori yang secara luas dikelompokkan di bawah istilah diskursus (Mills 

2007). 
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Seperti analisis wacana lain, Mills (2007:5) menempatkan representasi 

sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, 

gagasan, atau peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang 

mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. Akan tetapi berbeda 

dengan tradisi critical linguistic yang memusatkan perhatian pada struktur kata, 

kalimat, atau kebahasaan, Mills lebih menekankan pada bagaimana posisi berbagai 

tokoh sosial, posisi gagasan, atau peristiwa ditempatkan dalam teks. 

Mills (2007) melihat pada bagaimana posisi tokoh ditampilkan dalam teks. 

Posisi di sini dimaksudkan sebagai siapa menjadi subjek penceritaan dan siapa yang 

menjadi objek penceritaan. Keduanya  akan menentukan struktur teks serta 

bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi tokoh 

dalam teks, Mills juga memusatkan perhatian pada bagaimana pembaca dan penulis 

ditampilkan dalam teks. Bagaimana penempatan pembaca dan tokoh dalam teks akan 

berpengaruh terhadap pemahaman teks. Pada akhirnya cara penceritaan dan 

penempatan tokoh pada posisi tertentu dalam teks akan menentukan satu pihak 

menjadi legitimate dan pihak lain menjadi illegitimate. 

Dalam membangun teori mengenai posisi pembaca, Mills mendasarkan pada 

teori ideologi yang dikemukakan Althusser yang mengombinasikan teori marxis dan 

psikoanalisis. Gagasan Althusser yang dipakai oleh Mills, sebagaimana diungkapkan 

Eriyanto (2012:206-207) terdiri dari dua hal penting. Gagasan Althusser mengenai 

interpelasi yang berhubungan dengan pembentukan subjek ideologi dalam 

masyarakat adalah hal yang pertama. Argumentasi dasarnya adalah aparatus ideologis 

(ideological state aparatus), adalah organ yang secara tidak langsung mereproduksi 

kondisi-kondisi produksi dalam masyarakat. Lewat gagasan ini individu ditempatkan 

sebagai subjek. Gagasan ini memberikan kesadaran tentang posisi individu dalam 

masyarakat. Individu menjadi subjek dalam dua dunia:  subjek sebagai individu dan 

subjek dari negara/kekuasaan. Subjek dan pengakuan akan posisi ini dihubungkan 

dengan kondisi hubungan individu dengan keseluruhan produksi makna yang ada 

dalam masyarakat. Althusser menyebutnya interpelasi, melalui apa seseorang akan 
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ditempatkan posisinya dalam masyarakat. Gagasan Althusser yang kedua adalah 

mengenai kesadaran. Kesadaran berhubungan dengan penerimaan individu tentang 

posisi-posisi itu sebagai suatu kesadaran. Orang-orang yang mengalami interpelasi 

akan menerima itu sebagai suatu kenyataan, suatu kebenaran. 

Gagasan Althusser inilah yang banyak mengilhami terutama dalam analisis 

teks,  bagaimana pembaca diposisikan dalam teks. Bagaimana penulis melalui teks 

yang dibuat menempatkan dan memposisikan pembaca dalam subjek tertentu dalam 

keseluruhan jalinan teks. Mills (2007:203) berpendapat bahwa teks adalah suatu hasil 

negosiasi antara penulis dan pembaca. Oleh sebab itu, pembaca dipandang tidak 

hanya pasif menerima teks akan tetapi ikut juga melakukan transaksi sebagaimana 

yang dilihat dalam teks. 

Analisis model Mills (2007) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk 

analisis wacana feminis yang berpijak pada teori wacana Foucault yang banyak 

mendapat pengaruh  analisis wacana kritis (AWK)  yang dikembangkan Fairclough 

dan Wodak. Ide Faoucault tentang relasi kekuasaan memberi banyak inspirasi bagi 

kaum feminis yang kemudian meminjamnya  dalam formulasi feminism discourse 

analysis/analisis wacana feminis (AWF). AWF dapat dikatakan sebagai  pertemuan 

antara  feminisme (postrukturalis), Foucault dan AWK. Perbedaan antara  AWK dan 

AWF adalah pada fokus perhatiannya, sementara metode yang digunakan tidak 

terlampau berbeda.  Fokus AWF  ditujukan pada pemberdayaan perempuan dan 

keadilan gender, dan oleh karenanya ia banyak menggunakan teori gender dan 

feminism (postrukturalis) dalam mengungkapkan manifes relasi kekuasaan dan 

ideologi dalam wacana. 

Pijakan teoretis AWF  di antaranya  adalah kepercayaan bahwa bahasa 

mengkonstruksi identitas termasuk gender. Dengan demikian, gender bersifat 

diskursif, artinya, gender dikonstruksi baik secara sosial maupun individual dalam 

wacana (Lazar 2010; Burris 2012). Dalam pengertian ini relasi gender individu atau 

kelompok masyarakat dapat dilihat melalui pembacaan kritis terhadap wacana yang 
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berkembang. Dalam pengertian ini FDA tidak hanya meyakini bahwa wacana selalu 

bersifat opresif melainkan dapat bersifat empowering atau memberdayakan.  

Pengaruh feminisme postrukturalis dalam AWF terletak pada perhatiannya 

yang besar terhadap isu-isu yang bersifat personal dan individual, tapi sekaligus 

majemuk, yang kurang pendapat perhatian pada gerakan feminisme lainnya (Barret 

1980). Seperti diketahui feminis postrukturalis atau yang dalam tataran praksis sering 

pula disebut sebagai feminisme gelombang ketiga di antaranya memiliki slogan 

bahwa ‘personal is political’,  yang memberi perhatian pada isu-isu yang tadinya 

dianggap kurang penting seperti pengasuhan anak, ketenagakerjaan domestik, 

pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak reproduksi perempuan. 

Slogan personal is political yang kemudian memberi roh feminisme postrukturalis ini 

sesungguhnya berlandaskan pada pendapat Foucault yang menyatakan bahwa segala 

sesuatunya bersifat politis  (everything is political). 

Pandangan ini sangat berguna  karena memberi ruang sekaligus harapan bagi 

kaum perempuan untuk melakukan penolakan dan resistensi politis terhadap tekanan-

tekanan yang mereka hadapi melalui kegiatan sehari-hari serta suara-suara personal 

mereka. Mereka juga melihat bahwa percakapan sehari-hari kaum perempuan, suara-

suara dan bahkan kediamdirian yang selama ini mereka pendam karena merasa tidak 

berguna dapat menjadi alat dan sarana yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak 

politik mereka. 

Berdasarkan beberapa referensi yang ditulis oleh Fairclough (1995, 1989),  

Fairclough dan Wodak (2008), van Dijk (1997), dan Mills (2007)  dapat disimpulkan 

beberapa karakteristik analisis wacana kritis. 
 

1) Tindakan  

Prinsip pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). 

Pemahaman  ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi. Wacana 

bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Dengan 

pemahaman seperti ini, ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus 
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dipandang. Pertama, wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, 

apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyangga, bereaksi, 

dan sebagainya. Kedua, wacana dipahami sebagai situasi, peristiwa, dan 

kondisi; sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu 

yang di luar kendali atau diekspresikan di luar kesadaran. 

2) Konteks 

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana, 

seperti latar, situasi peristiwa, dan kondisi. Wacana di sini dipandang, 

diproduksi, dimengerti, dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Titik tolak 

dari analisis wacana adalah bahwa bahasa tidak bisa dimengerti sebagai 

mekanisme internal dari lenguistik semata, bukan suatu objek yang diisolasi 

dalam ruang tertutup. Titik perhatian dari analisis wacana adalah 

penggambaran teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses 

komunikasi. 

3) Historis 

Salah satu aspek penting untuk dapat mengerti teks adalah dengan 

menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Oleh karena itu, 

pada waktu melakukan analisis perlu tinjauan untuk mengerti mengapa 

wacana yang berkembang atau dikembangkan seperti itu, mengapa bahasa 

yang dipakai seperti itu, dan seterusnya. 

4) Kekuasaan 

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul, bentuk teks, 

percakapan atau apa pun, 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. Hal ini mengimpikasikan wacana kritis tidak membatasi dirinya 

pada detil teks atau struktur wacana saja tetapi menghubungkan juga dengan 

kekuasaan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu. 
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Kekuasaan ini dalam hubungannya dengan wacana, penting untuk 

melihat apa yang disebut sebagai kontrol. Kontrol di sini tidak harus selalu 

dalam bentuk fisik tetapi juga kontrol secara mental maupun psikis. Bentuk 

kontrol terhadap wacana tersebut bisa bermacam-macam. Kontrol atas 

konteks, misalnya. Secara mudah dapat dilihat dari siapakah yang boleh dan 

harus berbicara, sementara siapa pula yang hanya bisa mendengar dan 

mengiyakan.  
 

5) Ideologi 

Ideologi merupakan konsep sentral dalam analisis wacana yang 

bersifat kritis. Teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik 

ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Teori-teori klasik tentang 

ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok 

dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi 

mereka. 

Dalam perspektif ini, ideologi setidaknya mempunyai dua implikasi 

penting. Implikasi pertama, ideologi secara inhern bersifat sosial, tidak 

personal atau individual: ia membutuhkan share di antara anggota kelompok, 

organisasi atau kolektivitas dengan orang lainnya. Implikasi kedua, ideologi 

meskipun bersifat sosial, ia digunakan secara internal di antara anggota 

kelompok atau komunitas. Oleh karena itu, ideologi tidak hanya 

menyesesuaikan fungsi koordinatif dan kohesif tetapi juga membentuk 

identitas kelompok, membedakan dengan kelompok lain. Dengan pandangan 

semacam ini, wacana lalu tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral dan 

berlangsung secara alamiah, karena dalam wacana selalu terkandung ideologi 

untuk mendominasi dan berebut pengaruh. 

Dalam penelitian ini, model Fairclough digunakan sebagai landasan 

teori utama, sedangkan model van Dijk dan Mills digunakan untuk 

menyempurnakan kajian penelitian. Hal ini dimungkinkan mengingat bahwa 
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baik Fairclough, van Dijk, maupun Sara Mills memiliki persamaan pandangan 

dalam beberapa hal. Dalam ketiga model, ideologi menjadi bagian penting  

analisis wacana kritis. Ideologi tampil secara eksplisit maupun implisit 

melalui pemakaian bahasa. Ketiga model, meskipun berbeda dalam hal unit 

yang diamati, semuanya menunjukkan bahasa sebagai alat utama untuk 

melihat ideologi dalam teks. . 

Ketiga model juga berpandangan bahwa kekuasaan (power) menjadi 

bagian sentral dalam setiap analisis. Setiap kelompok dalam masyarakat pada 

dasarnya memiliki kekuasaan yang berbeda. Kekuasaan yang berbeda ini pada 

akhirnya dapat mempengaruhi siapa yang lebih berperan dalam 

mendefinisikan wacana, atau wacana mana yang lebih dominan dalam 

pembicaraan.  Wacana dengan demikian dapat dipakai untuk memperbesar 

pengaruh kekuasaan.   

Selain itu, ketiga model berpandangan bahwa wacana dapat 

dimanipulasi oleh kelompok dominan dalam masyarakat untuk memperbesar 

kekuasaannya. Wacana dalam hal ini tidak hanya memproduksi dan 

mereproduksi kekuasaan kelompok dalam masyarakat, tetapi juga menjadi 

sarana untuk merendahkan dan memarjinalkan kelompok lain yang tidak 

dominan dalam masyarakat. Analisis terutama digunakan untuk menunjukkan 

bahwa melalui wacana kelompok dominan bukan hanya mendefinisikan dan 

menggambarkan kelompok yang tidak dominan, bahkan juga 

menyingkirkannya dari pembicaraan publik.    
 

2.2.4  Perempuan dan Politik  

Undang-undang Dasar 1945 pasal 28, antara lain berbunyi “setiap orang 

berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini berarti bahwa setiap 

orang, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk berperan 

di berbagai bidang kehidupan; ekonomi, sosial, politik, serta bidang-bidang lain 

untuk kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada amandemen kedua pasal 
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yang sama juga diamanatkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Hal ini berarti bahwa setiap warga 

negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk 

duduk dalam pemerintahan, mengemban jabatan mulai dari tingkat paling rendah 

seperti kepala desa sampai tingkat yang paling tinggi seperti presiden. Kepala negara 

dan pemerintahan tertinggi yang disebut dengan presiden Indonesia pernah dijabat 

oleh seorang perempuan, yakni Megawati Sukarnoputri (2001-2004). 

Dengan demikian secara singkat dapat dikemukakan bahwa setiap warga 

negara, baik perempuan maupun laki-laki dijamin oleh konstitusi untuk berperan 

dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Partai politik dalam hal 

ini merupakan perwujudan  bentuk partisipasi masyarakat yang dikembangkan dalam 

kehidupan berdemokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, 

kebersamaan, dan kejujuran. Hal ini sejalan dengan konvensi tentang Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of 

All Forms of Discrimination against Women atau CEDAW) yang berlaku secara 

internasional. Melalui konvensi ini diamanatkan tentang persamaan akses dan peran 

serta penuh bagi laki-laki dan perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajad, di 

semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi pengambilan 

keputusan.  

Ruang yang cukup bagi perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan politik 

di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang itu juga diatur penetapan kuota 

30% perempuan di parlemen. Pasal 8 ayat (2) berbunyi “partai politik yang tidak 

memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya atau partai politik 

baru dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan”, dan pasal 8 ayat 

(2) poin e tertulis “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tga puluh persen) 

keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Selanjutnya 

pada pasal 15 poin d tertulis “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik 
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tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam hal ini mengacu pada  pasal 2 ayat (5), pasal 

20, dan pasal 51 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah 

diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik. Selain itu, pada pasal 53 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 juga 

disebutkan “di dalam daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang  

perempuan bakal calon”. Selanjutnya pada pasal 55 tertulis “daftar bakal calon 

sebagaimana dimaksud pada pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 

keterwakilan perempuan”. Hal ini berarti bahwa keterwakilan perempuan di lembaga 

legislatif dijamin undang-undang, meskipun dalam kenyataannya ketentuan ini belum 

pernah terpenuhi, setidaknya sampai dengan pemilu tahun 2014.  

Data Badan Pusat Statistik (2015) menunjukkan bahwa keterwakilan 

perempuan di lembaga legislatif hasil pemilu tahun 2014 hanya mencapai 17.32%, 

sedikit lebih rendah dari hasil pemilu sebelumnya  yang mencapai 17,86%. Hal ini 

menjadi gambaran praktik maskulinisasi ruang publik,  dengan kecenderungan  

mempercayakan pada laki-laki. Konsekuensinya adalah   akses perempuan dalam 

gagasan kehidupan bernegara menjadi sangat sempit. 

Kondisi seperti ini menurut Lovenduski  (dalam Adelina dan Soetjipto 2014) 

disebabkan oleh kondisi partai politik sebagai “distributor” utamanya yang juga 

“miskin” perempuan. Kontestasi politik partai besar seperti PDIP, Golkar, dan 

Demokrat tidak satu pun mencapai 30% wakil perempuan di legislatif baik di tingkat 

nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Menurut Wardhani (2014) yang menjadi 

penyebabnya adalah belum adanya komitmen kuat untuk melibatkan perempuan 

sebagai sosok strategis dalam perjuangan politik. Proses rekrutmen, kaderisasi, 

peningkatan kapasistas, dan promosi dalam partai tidak dilaksanakan secara 

maksimal.   

Era baru otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999, tata kelola 

pemerintahan daerah memasuki babak baru. Mekanisme pemilihan kepala daerah 
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juga mengalami perubahan dari praktik demokrasi perwakilan yang dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menjadi demokrasi langsung yaitu rakyat 

dilibatkan dalam pemungutan suara untuk memilih kepala daerahnya. Hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jadi, 

mekanisme pemilihan kapala daerah secara langsung baik di tingkat kabupaten/kota 

maupun provinsi telah membuka ruang dan kesempatan yang lebih besar bagi 

perempuan untuk mencalonkan diri dan selanjutnya terpilih sebagai kepala daerah.  

 

2.2.5  Pidato Kampanye sebagai Bentuk Komunikasi Politik 

Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi yang 

dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran 

tentang sesuatu hal. Jika pidato dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan 

mendapatkan dukungan  politik misalnya, disebut sebagai pidato kampanye. Pidato 

kampanye merupakan bentuk komunikasi politik antara politikus dan audien. Secara 

sederhana, komunikasi politik menurut  Kaid (2004) adalah peran komunikasi dalam 

proses politik (Political communication is the role of communication in the political 

process). Definisi singkat yang ditawarkan oleh Kaid ini mengandung pengertian 

bahwa semua aktivitas komunikasi, verbal maupun nonverbal, yang berada dalam 

proses politik merupakan komunikasi politik. Pengertian “proses politik” dalam 

definisi tersebut tidak menunjukkan pada proses politik sebagaimana yang terdapat 

dalam konsepsi “sistem politik,” melainkan pada semua kegiatan politik. Jadi, proses 

politik merupakan praksis komunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi politik yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat dengan latar 

belakang yang bermacam-macam. Komunikasi politik berkaitan dengan aktivitas atau 

kegiatan dengan motivasi dan kepentingan tertentu, melibatkan partisipan, konteks, 

dan peristiwa-peristiwa diskursif tertentu. 

Kaid (2004) menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan sebuah proses 

yang interaktif mengenai transmisi informasi di antara para politikus, media dan 

publik. Proses tersebut bersifat downward dari institusi pemerintah kepada 
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masyarakat, bersifat horizontal di antara para tokoh politik, dan bersifat upward 

melalui opini publik kepada penguasa. Sementara itu Lazar (2010) mengemukakan 

bahwa komunikasi politik (political communication) merupakan “gabungan” dua 

disiplin ilmu yang berbeda namun terkait sangat erat, yakni ilmu komunikasi dan 

ilmu politik. Secara sederhana, komunikasi politik  adalah komunikasi yang 

melibatkan pesan-pesan  dan tokoh politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, 

pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik juga bisa dipahami 

sebagai komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”. 

Komunikasi politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah 

dilakukan oleh siapa saja; mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan 

seterusnya. Tidak mengherankan jika ada yang menjuluki komunikasi politik sebagai 

neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tidak lebih dari istilah belaka. Dalam 

praktiknya, komunikasi politik terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam 

aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang 

sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik.  

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni 

penyaluran aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan pengaturannya. 

Penggabungan kepentingan (interest aggregation) dan perumusan kepentingan 

(interest articulation) diperjuangkan menjadi public policy (Omodia & Egwemi 

2011). Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-

lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau partai 

politik. 

Tiga bagian penting dalam komunikasi politik menurut Norris dan Joni (1996) 

adalah produksi pesan, isi pesan dan efek pesan. Proses produksi pesan adalah 

bagaimana pesan dihasilkan oleh politikus seperti partai atau kelompok kepentingan, 

lalu ditransmisikan menggunakan saluran langsung (seperti iklan politik) atau saluran 

tidak langsung (seperti koran, radio dan televisi). Isi pesan mencakup jumlah dan 

bentuk reportase politik yang ditampilkan dalam berita di televisi, keseimbangan 

partisan dalam pers, ulasan mengenai kampanye dan event tertentu dalam pemilihan, 
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reportase agenda setting dalam isu-isu politik, dan representasi kaum minoritas dalam 

pemberitaan media. Efek pesan menaruh perhatian pada tingkat masyarakat. Isu 

kuncinya terfokus pada analisis dampak potensial yang mungkin muncul di tengah 

masyarakat seperti pada pengetahuan politik dan opini publik, sikap politik dan nilai-

nilai politik, serta pada tingkah laku politik.  

Birch (1996) menempatkan enam asumsi penting dalam komunikasi politik. 

Asumsi pertama, bentuk politik menjadi penentu awal sebelum bentuk linguistiknya. 

Hal ini berarti bahwa kendala-kendala politik, sosial, budaya, dan ideologi menjadi 

pertimbangan pilihan bahasanya. Asumsi kedua, komunikasi selalu dipengaruhi 

motivasi, kepentingan, dan situasi. Bentuk linguistik yang dipilih dibuat untuk 

mengontrol dan mengarahkan khalayak serta membangun makna baru tentang 

realitas. Asumsi ketiga, komunikasi selalu berstrategi. Pilihan bahasa diputuskan 

dengan pertimbangan politik, sosial dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Asumsi keempat, komunikasi terjadi dalam interaksi tertentu. Tindak 

komunikasi selalu melibatkan orang lain sebagai bagian dari partisipan komunikasi. 

Asumsi kelima, komunikasi berkaitan dengan nilai. Pilihan bahasa 

mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang sepanjang masa. Asumsi keenam, 

komunikasi bersifat ketergantungan. Tindak komunikasi bergantung pada cara 

kelompok, institusi, masyarakat dan individu dalam memberikan nilai kepada makna 

tertentu. Dengan demikian, makna bukanlah sesuatu yang alamiah melainkan selalu 

berkembang karena dibangun dalam proses sosial dan budaya tertentu.  

Berdasarkan pandangan Birch (1996) dapat dikemukakan bahwa dalam 

komunikasi politik dimungkinkan terjadi komunikasi yang tidak sejajar antara 

speaker dalam hal ini politikus dan audien atau khalayak (masyarakat awam). 

Politikus mendayagunakan bahasa untuk kepentingan politik teretentu, dan akibatnya 

khalayak melakukan kekeliruan, ketidakmampuan, dan ketidaktepatan dalam 

menafsirkan pidato kampanye para politisi itu.  

Aristoteles yang hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di 

Yunani telah menentukan empat komponen dasar komunikasi, yaitu pembicara 
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(speaker), pesan (message), pendengar (listener), dan tujuan (effect). Si pembicara 

menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka 

seperti terlihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 1.1  Model Komunikasi Aristoteles 

     https://www.communicationtheory.org         

 

Menurut Aritoteles, inti komunikasi adalah persuasi dan pengaruh yang dapat dicapai 

oleh seseorang melalui pegenalan  siapa Anda (etos- kepercayaan Anda), argumen 

Anda (logos- logika dalam pendapat Anda), dan dengan memainkan emosi khalayak 

(pathos- emosi khalayak). Dengan kata lain, faktor-faktor yang menentukan efek 

persuasif suatu pidato meliputi isi pidato, susunan, dan cara penyampaiannya. 

Sebagai bentuk komunikasi politik, pidato kampanye dilakukan secara 

langsung dan monologis oleh seorang politikus di hadapan publik. Pidato dilakukan 

dengan tujuan untuk mempersuasi dan mempengaruhi khalayak, membangun 

kepercayaan publik, membina hubungan sosial politikus dengan khalayak, serta 

memelihara komunikasi politik. Selain itu, pidato kampanye umumnya juga berisi 

janji-janji politik serta ajakan kepada masyarakat untuk memilih politikus tertentu 

dalam pemilihan kepala daerah. Ketercapaian tujuan pidato kampanye ini sangat  

ditentukan oleh  isi pidato, susunan, dan cara penyampaiannya.  
    

 

2.2.6 Bahasa Perempuan  

Bahasa bukanlah sekadar alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. 

Bahasa menggambarkan bagaimana realitas dunia dilihat dan dikonstruksi. Melalui 

bahasa seseorang  mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial.  Bahasa 

menyediakan alat bagaimana realitas itu harus dipahami oleh masyarakat.  Lebih dari 

https://www.communicationtheory.org/
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itu, bahasa merupakan instrumen komunikasi yang mencerminkan budaya serta 

pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam masyarakat pemakainya. Bahasa 

menjadi seperangkat konvensi yang merefleksikan hubungan-hubungan sosial. 

Bahasa perempuan hakikatnya adalah sebuah wacana sebagai sistem 

representasi, yakni cara mengatakan, menuliskan, atau membahasakan peristiwa, 

pengalaman, pandangan, dan kenyataan hidup tertentu. Bahasa perempuan selalu 

merepresentasikan model pandangan hidup tertentu, yakni gambaran sebuah 

konstruksi dunia yang bulat dan utuh tentang ide hidup dan kehidupan yang sudah 

ditafsirkan dan diolah oleh perempuan (Santoso, 2009:22). 

Pembagian peran secara seksual dalam masyarakat telah menempatkan 

perempuan sebagai subordinat bagi laki-laki. Laki-laki diunggulkan dengan peran 

publiknya, sedangkan perempuan disubordinatkan dengan peran domestiknya. Dalam 

hal ini bahasa tersedia sebagai alat untuk mewadahi pembagian peran tersebut 

(Suciati dan Harjito 2000). Dalam pandangan Phillips (1983) bahasa  memuat istilah, 

konsep atau label yang menandai segala tingkah laku. Tingkah laku mana yang pantas 

bagi laki-laki dan mana yang pantas bagi perempuan. Bahasa dengan demikian 

merekam asumsi-asumsi yang diyakini oleh masyarakatnya mengenai bagaimana 

seharusnya seorang laki-laki atau perempuan berpikir dan bertindak. Pembedaan 

seperti itulah yang disebut sebagai seksisme bahasa, sebuah cara memuliakan jenis 

kelamin tertentu  seraya menyepelekan, mengesampingkan, dan menghina jenis 

kelamin lain melalui kosakata terstruktur. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris kata 

“man” selain berarti laki-laki juga berari manusia. Kata man berlawanan dengan kata 

woman, acuannya adalah perbedaan jenis kelamin, ada laki-laki (man) dan ada 

perempuan (woman). Jika man juga berarti manusia yang mengacu pada laki-laki 

dapat dikatakan bahwa yang disebut sebagai manusia seutuhnya adalah laki-laki. 

Sementara itu, sebagaimana dikatakan Freud (melalui Susanto 1992) perempuan 

adalah laki-laki yang kurang lengkap (tanpa penis), dan karena itu bukan manusia 

seutuhnya.  
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Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dihimpun oleh Budiman (1992) istilah 

profesi seperti dokter, jurnalis, dan astronot penerbang langsung mengacu pada laki-

laki karena anggapan bawa profesi seperti itu menjadi wilayah laki-laki. Demikian 

juga dengan bupati, penerbang, polisi, presiden. Ketika yang menjadi bupati, 

presiden, penerbang, dan polisi adalah perempuan, lazimnya ditambahkan kata 

“perempuan” atau “wanita” di belakang sebutan itu, sehingga menjadi polwan (polisi 

wanita), bupati perempuan, presiden perempuan dan seterusnya. Selain itu, penanda 

“wan” untuk laki-laki dan “wati” dalam sebutan tertentu seperti wartawan-wartawati, 

peragawan-peragawati, seniman-seniwati, ternyata tidak berlaku untuk sebutan 

“budiman”, “bangsawan”, “negarawan”, “hartawan”, “pahlawan”, “jutawan”, 

“purnawirawan”, “wisatawan”, dan seterusnya. Cara memuliakan laki-laki melalui 

kosakata tersruktur ini telah menempatkan perempuan pada posisi lemah. 

Dalam bahasa, meminjam istilah Noerhady (1998),  perempuan pun 

“tersudut”. Hal ini setidaknya tercermin pada penggunaan istilah “pelacur” yang 

mengacu pada perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ”pelacur” 

bermakna perempuan yang melacur, sundal, wanita tunasusila. Dalam kamus itu, kata 

“Pelacur” merupakan derivasi dari kata yang berarti “buruk laku”, atau juga 

“malang”, “sial” atau celaka. Hal ini berarti bahwa kata “pelacur” seharusnya secara 

khusus tidak menunjuk pada perempuan. Di samping itu kata “tunasusila” dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “tidak mempunyai susila, lonte, serta pelacur, 

dan yang dicontohkan dala kamus pun wanita---susila. Jelas bahwa kata “tunasusila”  

tidak pernah dikaitkan dengan laki-laki. 

Di sisi lain, maksud pembicara sangat ditentukan oleh konteks  yang meliputi 

waktu, tempat, lingkungan sosial, ekonomi, politik, serta mitra tutur. Dalam bahasa 

Indonesia, pilihan kata “melamar”, dalam kalimat “Saya segera melamarnya” dapat 

langsung dipahami bahwa yang diacu dengan “saya” adalah laki-laki  dan “nya” 

adalah perempuan. Dalam budaya Indonesia, perempuan yang melamar laki-laki 

belum diterima sebagai sesuatu yang wajar. Citra perempuan sebagai makhluk pasif 

telah menjadi citra baku yang terus terpelihara hingga saat ini.    
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Dalam hubungan sosial, laki-laki dan perempuan  menunjukkan perbedaan 

dalam penggunaan bahasa. Menurut  Jespersen (1922) bahasa laki-laki lebih terus 

terang, sementara bahasa perempuan “malu-malu” terutama ketika harus menyebut 

bagian-bagian tubuhnya. Bahasa perempuan juga lebih banyak menggunakan kata 

sifat jika dibandingkan dengan bahasa laki-laki. Senada dengan itu, Lakoff (2004) 

mengemukakan bahwa bahasa laki-laki lebih tegas, matang, dan terang-terangan. 

Sementara itu, bahasa perempuan tidak tegas, banyak menggunakan kiasan, dan hati-

hati. Selain itu, bahasa perempuan lebih halus dan sopan jika dibandingkan dengan 

bahasa laki-laki.  

Anak-anak Jepang sebagaimana dikemukakan Lakoff (2004) dalam Language 

and Woman’s Place, baik laki-laki maupun perempuan menggunakan bahasa 

perempuan yang santun sampai dengan sekitar usia lima tahun. Anak laki-laki akan 

mulai ditertawakan  jika masih menggunakan bahasa tersebut. Akibatnya, ia akan 

segera menanggalkan praktik bahasa perempuan yang santun itu. Seorang gadis yang 

dapat berbahasa dengan baik akan dianggap wajar oleh masyarakat. Hal ini berarti 

bahwa seorang gadis memang seharusnya bisa berbahasa dengan baik dan santun. 

Sebaliknya, jika ia mempunyai gaya ujaran yang “keluar dari jalur yang seharusnya” 

kasar misalnya, akan membuka kesempatan orang untuk mencelanya. Alhasil, si 

gadis akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Masyarakat pun tidak akan 

menganggapnya sebagai gadis yang santun. Ia dianggap “urakan”. Menjadi gadis 

dewasa pun ia tetap harus menjaga ujarannya agar dianggap sopan. Dengan demikian, 

perempuan akan menghabiskan lebih banyak energi baik secara sadar atau tidak 

dalam berbagai kesempatan bicara. Sang gadis begitu tidak kreatif dan tidak mampu 

mengekspresikan dirinya secara wajar. Manakala si gadis berada di lingkungan 

akademis, ia dituntut mampu menggunakan bahasa yang ilimiah dan objektif. Di 

kelas ia akan berusaha memakai bahasa itu jika iak ingin ditertawakan. Sementara itu, 

dalam kehidupan keseharian laki-laki hanya akan menerimanya jika ia memakai 

bahasa perempuan yang santun dan feminin. Pembelajaran bahasa pada hakikatnya 

merupakan penanaman atas dasar tempaan masyarakat dan dunia pendidikan 



60 
 

 
 

sehingga yang terjadi sebenarnya bermuara pada kesenjangan antara dua jenis 

kelamin, laki-laki dan perempuan. Penghadiran ekspresi yang lebih kuat pada laki-

laki merupakan suatu pertanda “kesewenangan” laki-laki atas perempuan dalam 

kehidupan keseharian. Pilihan kata-kata umpatan yang “kasar” seperti “bajingan”, 

“tahi kucing”, “shit” dan lain-lain oleh laki-laki dianggap sebagai sebuah kewajaran. 

Tidak demikian jika yang melontarkannya adalah seorang perempuan. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan kekuasaan.  

  

2.2.7 Representasi Perempuan dalam Komunikasi Politik 

Representasi adalah peristiwa kebahasaan. Bagaimana seseorang ditampilkan, 

baik atau tidak baik pertama-tama adalah melalui bahasa (Eriyanto 2015). Demikian 

pula dengan politikus perempuan. Dengan bahasa yang mudah dapat dikemukakan 

bahwa representasi perempuan adalah gambaran perempuan yang dibahasakan dalam 

peristiwa, pengalaman, pandangan, dan kenyataan hidup tertentu. Gambaran seorang 

politikus dengan demikian bisa dilihat melalui cara penyampaian atau bahasa yang 

digunakan. Bahasa perempuan selalu mempresentasikan gambaran sebuah konstruksi 

dunia yang bulat dan utuh tentang ide hidup dan kehidupan yang sudah ditafsirkan 

dan diolah oleh perempuan (Santoso 2009). 

Baikalova (2016) mengemukakan bahwa topik-topik yang umumnya menjadi 

“obrolan” bagi perempuan adalah keluarga. Sebaliknya, laki-laki cenderung 

membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan  olahraga, uang, dan bisnis. Sebaliknya, 

laki-laki cenderung membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan  olahraga, uang, 

dan bisnis. Apakan politikus perempuan juga melakukan hal yang sama? Diperlukan 

pembuktian untuk bisa mengatakan ya atau tidak. 

Representasi perempuan juga dapat diketahui melalui cara perempuan itu 

menyampaikan topik atau isi pembicaraan. Dengan kata lain, representasi perempuan 

dapat diketahui melalui bahasa yang digunakannya.  Lakoff (1979), Tannen (1991) 

dan Cameron (1994) mengemukakan bahwa  laki-laki dan perempuan berbeda dalam 

menggunakan bahasa. Perempuan dan laki-laki mengembangkan gaya berbicara atau 
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gaya bertutur yang berbeda. Wareing (1999) menyebut bahwa laki-laki dan 

perempuan secara sistemik terpisah dalam tahap-tahap penting kehidupan mereka. 

Pada masa kanak-kanak dan remaja, pertemanan membawa laki-laki dan perempuan 

membentuk subkultur yang berbeda terutama yang berkaitan dengan kaidah perilaku 

dan kaidah berbicaranya. Oleh karena itu, perbedaan bahasa antara laki-laki dan 

perempuan menjadi sebuah keniscayaan. 

Selain lebih tegas, bahasa laki-laki cenderung lebih lugas dan kasar dibandingkan 

dengan bahasa perempuan. Perempuan lebih hati-hati ketika mengungkapkan sesuatu, 

dengan pilihan kata yang  lebih halus dan sopan. Bahasa laki-laki cenderung 

bermakna tunggal, sementara bahasa yang digunakan perempuan bermakna lebih dari 

satu, satu makna seperti yang dikatakannya (eksplisit), dan makna lain merupakan 

makna implisit.  

Perempuan lebih cenderung menggunakan gaya tutur kooperatif, sedangkan laki-

laki lebih cenderung menggunakan gaya kompetitif. Anak perempuan cenderung 

mendapatkan apresiasi ketika bisa “menjaga” kata-katanya, sedangkan anak laki-laki 

cenderung mendapatkan apresiasi ketika mampu menunjukkan gaya tutur yang tegas 

dan berwibawa. Perbedaan ini menurut Tannen (1991) disebabkan karena laki-laki 

dengan bahasanya ingin menjaga  pengaruh, status dan membuat pengaturan. 

Sebaliknya, perempuan menggunakan bahasa untuk pembentukan komunikasi dan 

pemertahanan hubungan agar "disukai". Shiva (1989) menyebutnya sebagai kualitas 

feminin dan kualitas maskulin dalam berbahasa. Kualitas feminin lebih cenderung 

dimiliki oleh perempuan, sedangkan kualitas maskulin cenderung dimiliki oleh laki-

laki. Hal ini berarti bahwa perempuan juga memiliki kualitas maskulin, demikian 

juga sebaliknya.  

 Mendasarkan pada pendapat Wood (2009), Xia (2013), dan Baikalova 

(2016), dapat dikemukakan perbedaan antara masculine dan feminine language 

features sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Perbedaan antara Masculine dan Feminine Language Features 

Categories 

 

Masculine Features 

 

 

Feminine Features 

Adjectives istant, neutral adjectives. 

Ex: great, terrific, good, cool 

 

frequent,  emotional,  empty 

adjectives. 

Ex: adorable, charming, sweet, 

lovely, divine 

Grammer men use simple grammer  clear grammer, more standard 

forms 

Question Form direct question, affirmative 

construction 

a lot of tag questions 

Modal Form use less modal form use more epistemic modal forms  

perhaps, sort of, probably 

Pronouns -personal nomination 

-first person plural words 

 we, let's, our, ourselves, us, 

 we're 

-Indirect nomination 

-you, theirs, especially I, me,  

 myself, anyone, she, this, yours 

 

Content talk about sports, money, 

business 

tend to talk more about home and 

family 

References references to quantity. 

 

- references to quality. 

   

Sentences - Directives 

 

 

- elliptical sentences 

     ex: good job 

 

- locatives (location marker) 

     ex: the house faces north, 

northwest 

 

 

- sentences initial adverbs 

   Ex: when I stay up late, i feel  

        terrible the next day 

- dependent clauses 

   I am majoring in   communication, 

which is very dynamic field 

-  longer sentences 

-  uncertainty verbs  

   Ex: I might get the job 

-  tentative 

   guess, maybe, change, may be  

   granted 

-  negations 

   speaking up in class will not  

   make you sound like a nerd 

Diction - anger words 

- tend to use more slang, 

profanity and obscenity 

- Swear words 

      Ex: redacted, bastard,    

bitch, shit 

Polite 
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Berdasarkan Tabel 2.1  dapat dikemukakan bahwa perempuan umumnya lebih 

banyak menggunakan adjektiva, sementara laki-laki tidak demikian. Adjektiva yang 

digunakan laki-laki bahkan dikategorikan sebagai adjektiva netral dan tidak kekanak-

kanakan. Selain itu, laki-laki lebih banyak menggunakan bentuk pertanyaan langsung, 

sedangkan perempuan cenderung menggunakan question tag. Perempuan cenderung 

lebih banyak menggunakan modalitas dibandingkan dengan laki-laki. Sementara itu 

dalam hal referensi kalimat, laki-laki cenderung menggunakan referensi angka 

(kuantitatif), sedangkan perempuan berkecenderungan menggunakan referensi 

kualitatif. Dalam penggunaan kalimat modus  imperatif dan direktif cenderung 

bersifat maskulin. 
 

2.2.8   Ideologi  

 Istilah ideologi kali pertama diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de 

Tracy untuk menjelaskan secara etimologis sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang 

asal usul dan hakikat ide atau gagasan. Ideologi merupakan seperangkat gagasan atau 

pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem 

yang teratur. Ideologi mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai aspek 

kehidupan. Ideologi merupakan seperangkat ide tenpat orang membiasakan diri 

sendiri dan orang lain, serta tempat kemakmuran kelompok tertentu dikedepankan 

(Santoso 2011). Menurut Wearing (1984), salah satu ciri ideologi tidak 

mencerminkan realitas secara utuh tetapi hanya menggambarkan realitas yang parsial 

dan terfragmentasi berdasarkan prakonsepsi tertentu yang dimiliki oleh kelompok 

atau kelas yang berkuasa. Ideologi dapat mempengaruhi kehidupan nyata individu 

dengan mengatur dan memberikan batasan-batasan  terhadap aktivitas keseharian 

manusia. Hal ini berarti bahwa dalam ideologi rutinitas kehidupan dan bahasa sehari-

hari  digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi pengalaman nyata manusia. 

Sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, pengaruhnya tidak dirasakan sebagai suatu 

paksaan. Dalam ideologi, cara hidup dan cara pandang disediakan untuk menghadapi 

dunia nyata, tetapi sesungguhnya cara pandang dan cara hidup itu tidak sesuai dengan 
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kenyataan. Ciri yang lain adalah bahwa dalam ideologi terdapat legitimasi terhadap 

situasi dan aktivitas tertentu yang memberi dukungan kepada kelompok yang 

dominan. 

Ideologi adalah manifestasi dari bekerjanya sistem dan proses kekuasaan. 

Ideologi terbentuk melalui suatu proses sejarah yang panjang yang melahirkan suatu 

keadaan yang menempatkan kelompok atau individu yang dikuasai seolah-olah 

menerima hubungan dominasi yang ada. Ketika kekuasaan itu sedemikian merasuk 

dan ideologi diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-

hari seakan terjadi consensus  antara kelompok atau pihak yang tersubordinasi dan 

penguasa, yang oleh Gramci (1971) disebut sebagai ieologi yang hegemonis. 

Ideologi yang hegemonis menembus kehidupan sehari-hari dan kesadaran 

manusia sehingga menjadi bagian dari common sense. Oleh karena pengaruh ideologi 

yang hegemonis itu, manusia menjadi tidak kritis. Sesuatu yang sebenarnya 

kontradiktif dianggap komplementer dan keharusan dianggap kebaikan (Komter 

1991). Ideologi ini diinternalisasi melalui berbagai institusi sosial seperti keluarga, 

lembaga pendidikan, negara, dan media massa. Oleh karena proses sosialisasi yang 

panjang dan bertahap, kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme ideologi tidak 

dirasakan sebagai sesuatu yang menekan dan memaksa. Kelompok yang 

tersubordinasi seolah-olah secara sukarela tunduk dan bertindak seperti yang 

diharapkan oleh kelompok yang dominan. Dalam perpektif ini diasumsikan bahwa 

konflik sosial akan hilang setelah kelompok yang tersubordinasi menginternalisasikan 

ideologi.  

Dalam perspektif pascastrukturalisme yang lebih dinamis, produksi, 

reproduksi, dan transformasi kekuasaan dilakukan melalui wacana kultural dalam 

interaksi sehari-hari. Dalam konteks pemikiran ini transformasi, pembentukan 

maupun redefinisi terhadap ideologi didasarkan pada makna dan posisi subjektif yang 

terbentuk dalam proses negosiasi. Dengan demikian, proses perlawanan atau proses 

resistensi terhadap suatu ideologi merupakan suatu proses yang berlangsung secara 

terus menerus dalam dinamika kekuasaan. Namun demikian, berdasarkan pandangan 
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ini, kelompok yang tersubordinasi tidak menyerah dan secara aktif memperjuangkan 

posisinya. Mereka tidak secara otomatis dan sukarela menyerah pada pengaruh 

ideologi yang dominan karena harga diri dan otonomi tidak pernah dapat dihilangkan 

dan ditindas oleh suatu hubungan kekuasaan. Di samping itu, eksistensi ideologi yang 

hegemonis tidak mengimplikasikan hegemoni yang total. Walaupun terdapat struktur 

dan mekanisme yang menekan, individu maupun kelompok subordinast selalu 

berusaha mencari saluran untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan harga diri 

dan otonominya (Kusujiarti 2003). 

Secara kritis, ideologi dipandang sebagai seperangkat ide tempat orang 

membiasakan dirinya sendiri dan orang lain dan tempat kemakmuran kelompok-

kelompok tertentu dikedepankan (Santoso 2011). Ide-ide itu akan terus diperjuangkan 

dalam berbagai wacana publik. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa ideologi 

merupakan keseluruhan sistem berpikir dan sikap rohaniah suatu gerakan, kelompok 

sosial, atau individu yang dapat mempengaruhi kehidupan nyata individu dengan 

aturan-aturan dan batasan-batasan dalam aktivitas kehidupan keseharian, yang 

pengaruhnya tidak dirasakan sebagai suatu paksaan. 

Sebagaimana dikemukakan Fairclough (1995) dan van Dijk (2006), ideologi 

merupakan konsep sentral dalam analisis wacana yang bersifat ktitis. Teks, 

percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan 

ideologi tertentu. Dengan mengkaji ideologi dalam bahasa, setidaknya akan 

membawa teori linguistik untuk tidak sibuk dengan dirinya sendiri. Teori linguistik 

dapat menjadi instrumen untuk memahami realitas dalam kehidupan masyarakat. 

Ideologi adalah “cara individu atau kelompok melihat dunia”, sehingga  

denagn kajian terhadap ideologi akan dihasilkan sebuah perian tentang pelbagai cara 

individu atau kelompok “melihat dunia”. Dengan kajian  ideologis akan dihasilkan 

sebuah interpretasi tentang “pertarungan” antara kelompok yang dominan dan 

kelompok subordinat serta usaha atau perjuangan kelompok subordinat itu untuk 

mengekspresikan dan mengaktualisasikan harga diri dan otonominya.  
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2.2.9 Kesetaraan Gender 

Menurut Umar (2001) gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki 

dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa 

sosial. Sementara itu Lips (1993) mengemukakan bahwa gender adalah harapan-

harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectation for woman 

and man). Senada dengan itu, Linsay (1990) mengemukakan bahwa gender merujuk 

pada semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki dan 

perempuan. Jadi secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang disebut dengan 

gender adalah sifat maupun peran yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial dan budaya.  

 Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu 

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, 

pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati 

hasil pembangunan. Menurut Umar (2001)   terwujudnya kesetaraan gender ditandai 

dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, 

kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan.   

Yang dimaksud dengan akses adalah peluang atau kesempatan dalam 

memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, yakni kesempatan yang 

mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki terhadap 

sumber daya dimaksud. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok 

dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Perempuan dan laki-laki 

dalam hal ini memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Kontrol merupakan penguasaan atau wewenang atau kekuatan baik oleh laki-laki 

maupun perempuan terhadap pengambil keputusan. Dalam hal ini dominasi gender 

tertentu sebagai pengambil keputusan menjadi perhatian. Aspek manfaat adalah 

kegunaan yang dapat dinilmati secara optimal baik oleh laki-laki maupun perempuan. 
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Kesetaraan gender menurut Faqih (2008) ditandai dengan perlakuan adil 

terhadap laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan keadilan gender. 

Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, 

subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. 

Sebaliknya, ketidakadilan gender akan menyebabkan terjadinya stereotype, kekerasan 

berbasis gender, marginalisasi, dan subordinasi terhadap jenis kelamin tertentu. 

Stereotype sering disebut juga dengan pelabelan atau penandaan yang 

berkecenderungan negatif dan melahirkan ketidakadilan. Sebagai contoh, perempuan 

sering mendapatkan label lemah, cengeng, dan tidak rasional; sementara laki-laki 

berlabel kuat, tegas, dan rasional. Sementara itu, yang disebut dengan kekerasan 

berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi akibat ketidakseimbangan posisi tawar 

(bargaining position) atau ketidakseimbangan kekuasaan antara perempuan dan laki-

laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mengakar kuat pada budaya 

patriarkhi yang menempatkan jenis kelamin tertentu pada posisi yang lebih rendah. 

Cakupan kekerasan meliputi eksploitasi seksual, trafficking, perkosaan, pornografi 

dan sebagainya. 

Bentuk ketidakadilan gender lainnya adalah marginalisasi yang berarti 

peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki yang disebabkan oleh banyak hal, 

seperti kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan, dan  tradisi/kebiasaan (Fakih, 

2008). Salah satu bentuk marginalisasi adalah lemahnya peluang perempuan terhadap 

sumber-sumber ekonomi yang memiskinkan perempuan. Subordinasi 

(penomorduaan) merupakan keyakinan atau anggapan bahwa jenis kelamin tertentu 

lebih penting atau lebih utama disbanding jenis kelamin lainnya (Nurohmah, et al. 

2010). Hal ini berakibat pada terutama dalam pengambilan kebijakan.kurang 

diakuinya potensi perempuan sehinggga tidak mudah mengakses posisi-posisi 

strategis. Double burden adalah anggapan bahwa perempuan memiliki sifat telaten 

dan rajin tetapi tidak tegas sehingga tidak cocok menjadi kepala keluarga. Sebaliknya, 

semua pekerjaan domestik (karena sifat telaten dan rajin itu) menjadi tanggung jawab 

perempuan (Faqih 2008). Dalam banyak kasus, banyak perempuan yang selain 
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bertanggung jawab pada pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai 

sumber mata pencaharian keluarga. Hal ini menjadikan perempuan harus bekerja 

ekstra untuk bisa menjalankan keduanya. 

Bagaimana ketidakadilan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dapat 

dijelaskan sebagai konstruksi sosial. Dalam akar tradisi masyarakat yang mendasari 

hubungan itu terdapat ideologi gender yang membeda-bedakan anatara laki-laki dan 

perempuan bukan hanya berdasar jenis kelamin, tetapi juga berdasar peranan masing-

masing jenis kelamin. Hampir dalam segala hal perempuan ditempatkan sebagai 

“subordinat”, sedangkan laki-laki adalah “superior”.   

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi tugas antara laki-laki dan 

perempuan sering merugikan perempuan. Perempuan diharapkan bisa mengurus dan 

mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga walaupun mereka bekerja di luar 

rumah tangga. Sebaliknya, tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga 

sangat kecil. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan 

dan pengasuhan adalah tugas perempuan, walaupun perempuan tersebut bekerja.  

Menurut Yuarsi (2003) ada batasan tentang hal yang pantas dan tidak pantas 

dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah 

tangga. Perempuan kurang bisa mengembangkan diri karena pembagian tugas 

tersebut.  

Perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan telah dimulai sejak 

mereka masih kanak-kanak. Anak perempuan diarahkan untuk bisa mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyeterika baju, membersihkan 

lantai, dan mengasuh adik, sementara itu laki-laki dibiarkan bermain sepuas hati. 

Perempuan lebih banyak menghadapi berbagai larangan dan   aturan dibandingkan 

dengan laki-laki (Yuarsi 2003). 

 Laki-laki dipersiapkan untuk menjadi tiang keluarga di masa depan. Oleh 

karena itu, pendidikan bagi kaum laki-laki lebih diutamakan. Sementara itu, anggapan 

bahwa “setinggi apapun pendidikan perempuan akhirnya akan kembali ke dapur 

juga” menjadikan perempuan dinomorduakan. Perlakuan yang berbeda semacam ini 
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sedikit demi sedikit memupuk kesadaran laki-laki bahwa merekalah pihak yang harus 

selalu “dimenangkan” dalam setiap kompetisi. Melihat bagaimana struktur dan 

norma-norma yang tertanam dalam masyarakat, bisa dipahami jika kemudian timbul 

pemikiran kesetaraan gender yang menjadi hal yang harus terus diperjuangkan. 

 

2.3 Kerangka Berpikir  

Berdasarkan tujuan dan hakikat penelitian ini, penelitian dirancang dengan 

kerangka berpikir  sebagai berikut. 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan kerangka berpikir sebagai berikut. 

Wacana pada dasarnya merupakan sebuah konstruksi sosial, hasil dari kondisi historis 

serta politis. Dalam wacana terkandung muatan kepentingan dan ideologi tertentu. 

Dengan demikian, dalam wacana direfleksikan kepentingan kelompok. Teks pidato 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 
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politikus perempuan Indonesia adalah representasi politikus perempuan Indonesia. Di 

dalam teks terkandung muatan ideologis yang diperjuangkan  politikus perempuan. 

Kepentingan ideologis perempuan ini akan bertarung dengan kepentingan ideologis 

yang lain. Kerangka berpikir itu menjadi pedoman penelitian guna menjawab 

permasalahan-permasalahan yang sudah dimunculkan pada bagian pendahuluan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

7.1 Simpulan  

 

 Politikus perempuan direpresentasi sebagai tokoh maskulin  melalui 

penggunaan bahasa dengan karakteristik aktif, instruktif,  dan  interogatif. Hal ini 

dilakukan karena politikus perempuan berusaha menyesuaikan diri dengan 

lingkungan maskulin dunia politik yang tujuan utamanya adalah kekuasaan. 

Representasi atau gambaran ini terwujud melalui isi pembicaraan yang 

disampaikannya, baik yang berkaitan maupun tidak berkitan dengan perempuan.

 Ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam pidato kampanye 

politikus perempuan yang diekspresikan melalui penggunaan kosakata dan gramatika 

adalah  ideologi kekuasaan dan ideologi keterikatan politikus perempuan terhadap 

struktur 

 Makna ideologi yang dibangun politikus perempuan dalam pidato kampanye 

politikus perempuan Indonesia adalah bahwa secara sosiokultural politikus 

perempuan terhegemoni mengalami  pemaksaan dominasi ideologi patriarki yang 

tidak dirasakan sebagai suatu pemaksaan, dan tanpa terasa diterima sebagai sesuatu 

yang wajar, sebagai sesuatu yang sudah seharusnya demikian. Namun demikian, 

mereka tetap mengambil peluang untuk meraih kekuasaan.  

 

7.2 Implikasi 

   Implikasi penelitian dengan judul “Pidato Kampanye Politikus Perempuan 

Indonesias Fairclogh adalah membangun kesadaran perempuan akan adanya 

hegemoni patriaki dalam tataran sosiokultural.  Selain itu,  Politikus perempuan perlu 

mengembangkan keunggulan yang dimilikinya dalam berbahasa yang berciri sopan 

dan kolaboratif. Implikasi lain dari penelitian ini adalah bahwa dalam membangun 

keadilan gender dalam struktur sosial peran-peran yang bisa dipertukarkan bisa 

dibiasakan agar dapat dilakukan  tanpa konflik ideologis. 
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7.3 Saran 

 Penelitian ini masih perlu ditidaklanjuti dengan penelitian lain. 

Membandingkan bahasa yang digunakan dalam teks pidato kampanye politikus (laki-

laki dan perempuan) juga perlu dilakukan. Hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan 

sebagai referensi  dalam menyusun pidato kampanye politikus perempuan dan juga 

laki-laki.  
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