
BAB II        

LANDASAN TEORI 

 

 Teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

berbagai fenomena secara sistematik (Sugiyono 2005: 41). Karena itu dalam bab 

ini penulis akan menjelaskan secara sistematis fenomena yang menjadi persoalan 

penelitian dengan merujuk kepada teori yang pernah dikemukakan oleh berbagai 

sarjana. Berdasarkan penjelasan itu maka pada bagian akhir akan dipaparkan 

kerangka pikir dari penelitian ini serta pengertian dari konsep-konsep yang 

digunakan. 

 

2.1 Kebudayaan, Wayang kulit, Pesan Komunikasi 

 

 Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddayah, 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-

hal yang berkaitan dengan budi atau akal. Kebudayaan sangat erat dengan 

masyarakat. Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu 

pengetahuan serta keseluruhan sruktur-struktur sosial, religious, dan lain-lain, 

tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistic yang menjadi ciri khas 

suatu masyarakat. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan 

keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan 

lain yang didapati seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut 

Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, 

rasa, dan cipta masyarakat (Koentjaraningrat,1969:190).   

 Wujud kebudayaan dibagi menjadi tiga yaitu gagasan, aktivitas dan artefak 

(Honigmann,1959:12). Gagasan adalah Wujud ideal kebudayaan adalah 

kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 

peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba, atau disentuh. 



Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di dalam pemikiran 

warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu 

dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam 

karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. 

Kedua adalah Aktifitas (Tindakan) merupakan wujud kebudayaan sebagai suatu 

tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula 

disebut dengan sistem sosial.        

 Sistem sosial ini terdiri dari aktifitas-aktifitas manusia yang saling 

berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut 

pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan, sifatnya konkret terjadi 

dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan. Ketiga 

adalah Artefak (Karya) merupakan wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari 

aktifitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-

benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.Sifatnya 

paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan (Koentjarainingrat, 1969: 186). 

Seperti halnya Wayang kulit juga merupakan bentuk dari kebudayaan, dan 

merupakan salah satu bentuk karya  seni yang dapat dipakai sebagai sumber 

pencarian nilai-nilai adalah seni wayang kulit Jawa (Amir, 1994: 16).   

Pesan  merupakan  apa  yang  dikomunikasikan  oleh  sumber  kepada  

penerima.  Pesan  merupakan  seperangkat  simbol  verbal  dan  atau  non  verbal  

yang  mewakili  perasaan,  nilai,  gagasan,  atau  maksud  dari  sumber  

(komunikator). Dalam sebuah cerita lakon wayang kulit, cerita yang digubah 

sebagai duplikasi teks verbal  (Danesi,2004:243). Cerita dalam hal ini adalah 

Lakon wayang kulit yang dibawakan oleh dalang yang terjadi pertukaran ide atau 

gambaran antara lakon dengan audiens sebagai penikmat seni pertunjukan wayang 

kulit tersebut. Dalang menyampaikan isi pikiran dibenaknya melalui lakon yang 

dibawakan melalui sebuah seni pertunjukan yang dikemas secara menarik dan 

tidak hanya menghibur sehingga audiens mampu menerima pesan didalamnya. 

Disinilah terjadi proses komunikasi melalui lambang berupa lakon yang 

dibawakan antara dalang dengan audiens, sebagaimana proses komunikasi yang 

dikemukan oleh para ahli sebagai berikut : 



 

 Bernard Berelson dan Gary A. Steiner mengatakan,“komunikasi sebagai  

transmisi  informasi,  gagasan,  emosi,  ketrampilan  dan sebagainya,  dengan  

menggunakan simbol-simbol, kata-kata,gambar, figure, grafik, dan sebagainya”.  

Raymond S. Ross mengatakan, “komunikasi adalah suatu proses 

menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga 

membantu pendengar membangkitkan  makna  atau  respons dari pikirannya yang 

serupa dengan dimaksudkan komunikator”. 

Komunikasi antara dalang dan penikmat pertunjukan wayang kulit ketika 

lakon tersebut dimainkan dalam sebuah pertunjukan. Pesan yang disampaikan 

dapat berupa cerita (lakon) itu sendiri, lirik langgam, busana dari wayang  dan 

kritikan yang tersimpan didalam lakon tersebut. Busana pada wayang juga tidak 

lepas dari pengubahan pada masa, terjadi pengayaan, sehingga menjadi harmonis 

dan untuk membedakan tingkat sosial serta kedudukan dari masing-masing tokoh. 

Beberapa busana wayang yang diciptakan memiliki arti simbolis dan historis, 

disamping untuk mencapai keselarasan, serta untuk merubah misi yang dibawakan 

(Amir, 1994:54).         

 Lepas dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para sarjana barat dalam 

kebudayaan wayang kulit yaitu berasal dari Jawa, karena di dalamnya terdapat 

instrumen seperti gamelan, sistem monoter, bentuk mentrik, batik, ilmu berlayar 

dan semua itu memang khas dari Jawa dan juga menyangkut aspek kehidupan 

sosial, kultural dan religius bangsa Jawa, dan juga tokoh-tokoh seperti Petruk, 

Bagong, Gareng dan Semar yang mencerminkan Jawa Kuno dan hal tersebut 

dinenekmoyangkan (Koentjaraningrat,1958: 45).    

 Berbicara tentang budaya Jawa merupakan suatu budaya yang besar di 

Indonesia. Begitu juga wayang kulit yang terbentuk dari budaya Jawa , dilihat dari 

model wayang yang terbilang tua, dari cerita wayang itu yang sangat kuat dengan 

budaya ,terlihat dari budaya bahasa dan juga lakon yang dimainkan. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa wayang kulit sudah ada sejak dulu dan tua 

dalam masalah umur dari wayang ini. Dan kebudayaan Jawa mengadopsi seni 



wayang sebagai suatu teater dalam menyebarkan agama dan nilai-nilai dalam 

hidup dalam hal ini politik juga masuk didalamnya (Hazeu,1897: 45,54 dan 56). 

 Penjelasan bagaimana pagelaran wayang kulit, wayang kulit atau bisa 

disebut wayang purwa sudah ada sejak beberapa ratus tahun yang lalu dengan 

fungsi sebagai menyembah roh nenek moyang. Dan seiring perkembangan jaman 

dan seiring budaya manusia pun juga berkembang mulailah wayang kulit 

merupakan suatu hiburan tetapi juga masih mengandung nilai-nilai etis yang 

terkandung dalam pagelaran wayang tersebut. Dalam pagelaran wayang adapun 

ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan yaitu adanya pengaturan wayang yang 

berjumlah 180 dibagi di kanan dan di sebelah kiri pakeliran, adanya sesajen, 

seperangkat perangan gamelan, yogo, sinden (P.Dwijo, 1993:13 ). Melihat hal hal 

demikian dapat disimpulkan bahwa wayang adalah bentuk teater yang telah amat 

tua usianya. Melihat tuanya umur wayang dapat dikatakan bahwa dahulu tumbuh 

dan digunakan sebagai upacara-upacara penyembahyangan nenek moyang. Bagi 

masyarakat Indonesia, khususnya Jawa akrab dengan wayang kulit, menyatakan 

bahwa keindahan selalu dianggap sebagai pengejawantahan dari yang mutlak. Ini 

artinya semua keindahan adalah satu (Ciptoprawiro,1982:26).  

 Disini jelas bahwa pengalaman keindahan selalu dikaitkan dengan 

pengalaman religious masyarakat Jawa. Hasil-hasil karya sastra masa lampau dan 

karya seni, termasuk wayang kulit pada hakekatnya berisi tentang rumusan 

keindahan yang dikatakan dengan keindahan upaya transcendental masyarakat 

Jawa. Sastra gending, Nitisruti, dan lakon Dewa Ruci misalnya, merupakan 

representasi sikap religius masyarakat Jawa yang dibingkai dalam tatanan estetika 

mereka. Dimana setiap pagelaran wayang kulit memiliki lakon yang akan 

dimainkan namun apabila kita melihat lakon-lakon yang berkembang dan banyak 

mengandung pesan-pesan kritik sosial politik dan kenegaraan hal itu tentu saja 

merupakan sebuah wacana yang perlu dipertimbangkan karena dalam lakon-lakon 

itu sebuah pagelaran wayang dapat menjadi media komunikasi politik yang 

kalem.      



Wayang merupakan salah satu bentuk karya seni yang dapat dipakai 

sebagai sumber pencarian nilai-nilai adalah seni wayang kulit itu sendiri, karena 

di dalamnya terdapat berbagai ajaran dan nilai etis etika yang bersumber dari nilai 

etis agama dan juga filsafat. Ajaran-ajaran dan nilai etis itu sudah mempengaruhi 

atau memenuhi secara objektif/ kritis ajaran-ajaran dan nilai tersebut dapat dipakai 

oleh bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidupnya. Dan tetap dipakainya ajaran 

dan nilai-nilai itu oleh bangsa Indonesia khususnya Jawa dari jaman ke jaman. 

Dan itulah mengapa wayang masih tetap eksis walaupun banyak sekali budaya-

budaya yang masuk ke Indonesia karena dalam wayang tersebut banyak 

mengandung ajaran-ajaran yang bersifat membangun dan keunikan dan 

tradisionalnya itulah yang menyebabkan wayang tetap ada sampai sekarang 

(Hazim Amir,1994:18).      

 Wayang kulit memiliki banyak fungsi dalam masyarakat, jaman dahulu 

biasa digunakan untuk alat pemujaan terhadap nenek moyang. Mengajarkan 

ajaran agama di dalam masyarakat merupakan bagian dalam wayang kulit. 

Mendidik masyarakat dalam bersikap secara humanis, sehingga masyarakat dapat 

memiliki simpati dan empati satu sama lain. Memberikan informasi yang 

berhubungan dengan pemerintahan kepada masyarakat. Informasi tentang 

kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah sehingga tidak terjadi gejolak 

dalam masyarakat. Dalam wayang bisa dilihat wanda dari masing-masing tokoh 

yang digambarkan, sehingga masyarakat bisa mengenal dan menjadikan tolak 

ukur moral masyarakat.        

 Makna dalam sebuah lakon wayang kulit dapat berupa implisit atau 

eksplisit, atau kadang beberapa kata-kata dalam adegan bermakna abstrak atau 

tidak dapat dipahami. Sebagai salah satu karya seni pertunjukan, lakon memiliki 

nilai-nilai yang cenderung memiliki banyak makna dan bersifat relatif bagi setiap 

orang.Melalui lakon ini audiens diajak untuk menginterpretasikan melalui otak 

yang menyimpan pengalaman dan pengetahuan, serta mengolahnya sebagai 

landasan dasar dalam mencerna isi dari lakon tersebut.     

  



Dengan kata lain sebuah lakon memiliki sebuah persepsi yang sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kepahaman seseorang yang berasal dari pengalaman 

hidup yang dimiliki serta aspek lingkungan. Salah satu unsur dalam komunikasi 

yang teramat penting, karena salah satu tujuan dari komunikasi yaitu 

menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan itu sendiri. Cangara menjelaskan 

bahwa: “Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara 

tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, 

hiburan, informasi, nasihat (Cangara, 2004:23).  

3.1 Wacana         

 Istilah wacana berasal dari bahasa Sansekerta wac/wak/vak, yang artinya 

berkata, berucap. Kata tersebut kemudian mengalami perubahan bentuk menjadi 

wacana. Hampir sejalan dengan pendapat Douglas, menurut Poerwadarminta kata 

wacana  berasal dari kata vacana “bacaan” dalam bahasa Sansekerta. Kata vacana 

itu kemudian masuk ke dalam bahasa Jawa Kuna dan bahasa Jawa Baru wacana 

atau vacana atau “bicara”,kata,ucapan”. Kata wacana dalam bahasa baru itu 

kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wacana “ucapan, 

percakapan (Douglas dalam Mulyana, 2005:3). Ada pula yang memandang bahwa 

wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap. Kridalaksana (dalam Yoce 2009:69) 

membahas bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki 

gramatikal tertinggi dan merupakan satuan gramatikal yang tertinggi. Wacana 

dimengerti sebagai satuan lingual (lingualistic unit) yang berada diatas tataran 

kalimat (Baryadi, 2002:2). Istilah wacana sering disamakan dengan istilah 

discourse (diskursus). Kata discourse itu diturunkan dari kata discurrere. Bentuk 

discurrere itu merupakan gabungan dari dis dan currere, “lari, berjalan kencang” 

(Wabster dalam Baryadi, 2002:1).Secara terbatas istilah ini menunjuk pada 

aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mendasari penggunaan bahasa baik 

dalam komunikasi lisan maupun tulisan. Secara lebih luas, istilah wacana 

mununjuk pada bahasa dalam tindakan serta pola-pola yang menjadi ciri jenis-

jenis bahasa dalam tindakan. Fairclough lebih melihat wacana sebagai sebuah 



tindakan. Wacana mengandung konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang 

bisa dipahami pembaca atau pendengar tanpa keraguan (Chaer, 2007:267).  

 Wacana dan teks adalah dua istilah yang hampir selalu digunakan 

bergantian dalam analisis wacana. Baik Kress, Brunner dan Graefen (dalam 

Santoso, 2003:49-50) menjelaskan bahwa istilah “teks”dan“wacana” cenderung 

digunakan tanpa pembedaan yang jelas. Diskusi-diskusi dalam disiplin sosiologis 

kerap menggunakan istilah wacana yang menekankan pada isi, fungsi, dan makna 

sosial dari penggunaan bahasa. Sementara itu, diskusi-diskusi linguistik 

cenderung memakai istilah teks yang menekankan pada wilayah materialistis, 

bentuk dan struktur bahasa. Teun van Dijk (Santoso, 2003:50) menyebut wacana 

sebagai teks dalam konteks, sementara Guy Cook (dalam Sobur, 2001:56) 

menganggap teks sebagai semua bentuk bahasa dan konteks adalah semua situasi 

dan hal di luar teks yang mempengaruhi pemakaian bahasa. Fairclough 

menggunakan istilah teks sebagai bahasa lisan atau tulisan dan diproduksi dalam 

peristiwa diskursif, sedangkan wacana berkaitan dengan penggunaan bahasa yang 

ditentukan secara sosial (Santoso, 2003:51). Dari berbagai pendapat di atas, dapat 

ditarik satu benang merah bahwa teks adalah bahasa yang digunakan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah gramatikal dan linguistik. Dalam teks 

hanya terdapat makna denotatif sehingga pemaknaan bersifat tunggal. Sementara 

wacana adalah teks yang dirangkaikan dengan kepentingan-kepentingan non-

linguistik semisal ideologi, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya sehingga 

pemaknaan menjadi lebih kaya. Apa yang kemudian disebut sebagai unsur-unsur 

non-linguistik itulah yang dikenal sebagai konteks.    

 Mengingat bahwa setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung 

kepentingan, apalagi komunikasi melalui media massa seperti surat kabar, 

majalah, radio, dan televisi,  maka layaklah jika dikatakan bahwa setiap tindakan 

komunikasi adalah suatu wacana. Dalam pandangan komunikasi sebagai suatu 

wacana ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “kenyataan lain” 

atau “kenyataan kedua” dalam bentuk wacana dari “kenyataan yang pertama”. 

Cara yang ditempuh dalam pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah 

sebuah proses yang disebut konstruksi realitas.    



 Dalam meneliti proses konstruksi ini, Norman Fairclough (Santoso, 

2003:51) menyebut wacana sebagai praksis sosial mengimplikasikan hubungan 

dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur 

sosial yang melingkupinya. Untuk tujuan analisis kritis, wacana harus dilihat dari 

tiga dimensi secara simultan, yakni (1) teks (2) praktik wacana, dan (3) praktik 

sosiokultural. Menganalisis sebuah wacana secara kritis pada hakikatnya adalah 

menganalisis tiga dimensi wacana tersebut sebagai aplikasi dialektis dalam 

menganalisis wacana.       

 Dimensi teks berada dalam level mikro pada tahap deskriptif. Dalam 

pandangan kritis, penelitian dibangun dari sejumlah piranti linguistik yang di 

dalamnya terdapat ideologi dan kekuasaan. Dalam membedah teks terdapat dua 

ragam metode analisis naskah, yaitu sintagmatik dan paradigmatik. Ragam 

sintagmatik adalah analisis berupa membaca atau menafsirkan makna instrinsik 

dan ekstrinstik kalimat demi kalimat sebuah naskah dengan memperhatikan 

hubungan antar bagian dalam kalimat, paragraf, bait, frase. Sedangkan ragam 

paradigmatik adalah dengan cara menemukan bukti-bukti dalam naskah atau 

menunjukkan bagian-bagian dari naskah sebagai temuan data untuk menjawab 

permasalahan penelitian.      

 Dimensi praksis wacana yang berada pada level meso adalah metode 

penafsiran (interpretatif) yang digunakan untuk menguak hubungan antara produksi 

dan interpretasi proses-proses diskursif. Tahap ini sangat berkaitan dengan dengan 

urutan-urutan wacana (order of discourse), yaitu totalitas praksis-praksis diskursif 

sebuah institusi dan hubungan antara praksis-praksis itu. Penafsiran praktik wacana, 

atau juga dikenal dengan interpretasi konteks, memfokuskan kajian pada tiga hal 

yakni: hubungan konteks situasi dengan tipe wacana, hubungan konteks 

antartekstual dengan praanggapan, dan tindak ujaran.  

Dimensi praksis sosiokultural yang berada di level makro cenderung 

menggunakan metode eksplanasi. Metode ini digunakan untuk memberikan 

penjelasan-penjelasan tentang hubungan fitur-fitur tekstual yang heterogen beserta 

kekompleksan proses-proses wacananya dengan perubahan sosiokultural, baik itu 

situasional, institusional, kultural, dan perubahan masyarakat. 



 

1.2  Analisis Wacana Kritis 

Pada dasarnya analisis wacana adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha 

mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam berkomunikasi. Analisis wacana 

merupakan suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan 

secara alamiah, baik lisan maupun tulis, misalnya pemakaian bahasa dalam 

berkomunikasi sehari-hari. Analisis wacana menekankan kajiannya pada 

penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam penggunaan bahasa 

antar penutur. Jadi analisis wacana bertujuan untuk mencari keteraturan bukan 

kaidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keberterimaan penggunaan bahasa di 

masyarakat secara realita dan cenderung tidak merumuskan kaidah bahasa (Stubbs 

1983:1). 

Analisis wacana kritis merupakan cabang ilmu bahasa yang dikembangkan 

untuk menganalisis suatu unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Analisis 

wacana lazim digunakan untuk menemukan makna wacana yang dimaksud oleh 

pembicara dalam wacana lisan, atau oleh penulis dalam wacana tulis 

(Kartomiharjo 1999:21). 

Terdapat tiga macam paradigma dalam pendekatan analisis wacana, yaitu 

paradigma positivis-empiris (positivisme),konstruksionis dan kritis. Pandangan 

pertama disebut positivisme-empiris yang melihat bahasa sebagai jembatan antara 

manusia dengan objek diluar dirinya. Pengalaman–pengalaman manusia dianggap 

dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan  bahasa tanpa ada 

kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan pernyataan-pernyataan yang 

logis,sintaksis dan memiliki hubungan dengan pengalaman  empiris. Salah satu 

ciri pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas. Dalam 

kaitannya dengan analisis wacana kritis, konsekuensi logis dari pemahaman ini 

adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang 

mendasari pernyataanya, sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu 

dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis dan semantik (Eriyanto, 

2001:4) 



Pandangan kedua, disebut dengan konstruktivisme. Aliran ini menolak 

pandangan posuitivisme-empiris yang memisahkan subjek dan objek bahasa. 

Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat 

untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai 

penyampaian pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai 

faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya, dalam 

hal ini subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud 

tertentu dalam setiap wacana, Bahasa dipahami dalam paradigma ini diatur dan 

dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada 

dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri 

serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara, analisis wacana dimaksudkan 

untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu (Eriyanto, 

2001:5). 

 Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan ini ingin 

mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi 

dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Seperti 

ditulis A.S. Hikam, pandangan konstruktivisme masih belum menganalisis 

wacana yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek 

tertentu berikut perilaku-perilakunya. Analisis wacana tidak dipusatkan pada 

kebenaran/ketidakbenaran struktur tata bahasa atau proses penafsiran seperti pada 

analisis konstruktivisme. Analisis wacana menekankan pada kekuatan yang terjadi 

pada proses produksi dan reproduksi makna. Bahasa tidak dipahami sebagai 

representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana 

tertentu, maupun strategi-strategi didalamnya. Analisis wacana dipakai untuk 

membongkar kuasa yang ada didalam setiap proses bahasa, batasan-batasan apa 

yang dibicarakan. Wacana melihat bahasa selalu terlibat dalam hubungan 

kekuasaan, karena menggunakan paradigma kritis, analisis wacana kategori ini 

disebut juga dengan analisis wacana kritis (Eriyanto, 2001:7). 

 

 



 Studi analisis wacana kritis tidak melihat studi wacana sebagai studi 

bahasa semata. Bahasa tidak hanya dianalisis dalam aspek kebahasaan, namun 

juga melihat konteks. Konteks disini  berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan 

praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto,2001:7) 

 

1.3 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough 

Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak dipahami sebagai studi bahasa. 

Namun pada akhirnya analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks 

untuk dianalisis. Tetapi bahasa yang dianalisis di sini berbeda dengan studi bahasa 

dalam pengertian lingustik tradisional. Bahasa dianalisis bukan menggunakan 

penggambaran semata dari aspek kebahasaan tetapi juga menghubungkan dengan 

konteks. Konteks di sini menurut Fairclogh adalah bahasa yang dipakai untuk 

tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan. 

 Menurut Fairclough dan Wodak, (dalam Eriyanto 2005:323) analisis 

wacana kritis melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk 

dari praktik sosial. Mengambarkan wacana sebagai praktik sosial melalui 

hubungan dialektis diantara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi 

dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan 

efek ideologi, ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasan yang 

tak berimbang antara kelas sosial dan kelompok minoritas dan mayoritas melalui 

perbedaan yang direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan melalui 

wacana. Sebagai contoh, keadaan kemiskinan seolah-olah telah menjadi sesuatu 

yang alamiah dan suatu kewajaran akibat faktor kemalasan dan 

ketidakberuntungan, akan tetapi analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai 

faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan 

kekuasaan dalam masyarakat (Fairclough dalam Eriyanto, 2005: 7). Mengutip 

Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana  bahasa 

melalui kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya 

masing-masing. Berikut ini disajikan karakteristik analisis wacana  dari  

Fairclough dan Wodak. 



a). Tindakan         

 Prinsip ini dalam wacana dipahami semacam mengasosiasikan wacana 

sebagai bentuk interaksi (action). Wacana bukan ditempatkan seperti dalam ruang 

tertutup dan internal. Orang berbicara atau menulis bukan ditafsirkan sebagai 

tindakan menulis atau berbicara untuk dirinya sendiri. Untuk itu dengan 

pemahaman seperti ini ada beberapa konsekuensi bagaimana wacana harus 

dipandang. Pertama wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan, apakah 

untuk mempengaruhi, mendebat atau bereaksi saat seseorang berbicara atau 

menulis mempunyai maksud tertentu. Kedua, wacana dipahami sebagai sesuatu 

yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. 

b). Konteks         

 Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti 

latar, situasi,dan kondisi, wacana di sini dipandang sebagai sesuatu yang 

diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu seperti pada 

situasi apa, melalui apa dan medium apa, bagaimana perbedaan tipe dari 

perkembangan komunikasi dan hubungan untuk setiap masing-masing pihak. 

Titik tolak dari analisis wacana bahasa tidak dimengerti sebagai mekanisme 

internal semata, tetapi bahasa di sini dipahami dalam konteks secara keseluruhan.  

c). Historis        

 Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu berarti wacana 

diproduksi dalam konteks tertentu pula, dan tidak dapat dimengerti tanpa 

menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa 

menegerti teks adalah dengan menempatkan wacana dalam konteks historis 

tertentu. 

d). Kekuasaan       

 Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam 

analisisnya. Di sini wacana yang muncul dalam bentuk teks dan percakapan, tidak 

dipandang sebagai sesuatu yang alamiah dan netral, tetapi merupakan bentuk 

pertarungan kekuasaan. Konsep kekuasaan adalah salah satu kunci hubungan 



antara wacana dengan masyarakat. Seperti kekuasaan pemilik modal terhadap 

kelas pekerja (buruh) atau kekuasaan pemerintah terhadap masyarakat. Pemakai 

bahasa bukan hanya pembicara, penulis, pendengar atau pembaca, ia juga bagian 

dari anggota kategori sosial tertentu, bahkan melibatkan semua golongan secara 

universal. Dalam hal ini mengaplikasikan analisis wacana kritis tidak membatasi 

diri pada semata detil teks atau sturktur wacana saja, tetapi juga menghubungkan 

dengan kekuatan dan kondisi sosial politik ekonomi dan budaya tertentu.  

e. Ideologi          

 Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang bersifat 

kritis. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik 

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

ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk 

mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Berdasarkan penjelasan diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau 

proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial). 

Analisis wacana kritis memiliki agenda untuk mengungkap “yang tersembunyi” 

dibalik wacana/diskursus tertentu dalam masyarakat.   

 Percakapan antara buruh dan majikan bukan percakapan yang alamiah, 

karena disana terdapat dominasi kekuasaan majikan terhadap buruh tersebut. 

Aspek kekuasaan itu perlu dikritisi untuk mengetahui maksud dari sang majikan. 

Selain itu juga mekanisme kontrol yang ditujukan oleh kelas dominan harus 

diperhatikan dalam telaah wacana kritis. Tidak menutup kemungkinan selalu ada 

dalam masyarakat satu orang atau kelompok mengontrol orang atau kelompok 

lain lewat wacana, tidak hanya dalam bentuk fisik, kontrol juga kerap kali 

dimainkan lewat mental ataupun tulisan di media massa.   

 Seperti Van Dijk, analisis Norman Fairclough didasarkan pada pertanyaan 

besar, bagaimana menghubungkan teks mikro dengan konteks masyarakat yang di 

makro. Fairclough berusaha membangun suatu model analisis wacana yang 

mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya, sehingga ia 

mengkombinasikan tradisi analisis tekstual yang selalu melihat bahasa dalam 



ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Titik perhatian besar 

dari Fairclough adalah melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan 

(Eriyanto,2003:285). Dalam analisis wacananya, Fairclough memusatkan 

perhatian pada bahasa. Pemakaian bahasa dalam suatu wacana dipandangnya 

sebagai sebuah praktik sosial. Model analisis wacana kritis Fairclough berfokus 

pada bagaimana bahasa dalam suatu wacana terbentuk dan dibentuk dari relasi 

sosial dan konteks sosial tertentu(Fairclough,1995). Dalam model Fairclough 

analisis wacana dibagi tiga dimensi yaitu teks (text), Praktik wacana (discourse 

pratice), dan praktik sosiokultural (sociocultural pratice). Teks dianalisis secara 

linguistik dengan melihat kosakata,semantik, tata kalimat, koherensi, dan 

kohesivitas. Analisis linguistik tersebut dilakukan untuk melihat tiga unsur dalam 

teks, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Yang ingin dilihat dalam elemen 

representasi adalah bagaimana orang ,peristiwa, kelompok, atau apapun 

ditampilkan dan digambarkan di dalam teks. Representasi dalam kombinasi anak 

kalimat dan representasi dalam rangkaian antar kalimat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ada pun tiga dimensi analisis wacana kritis Fairclough digambarkan sebagai 

berikut : 

Bagan 2.1 : Model analisis wacana kritis Norman Fairclough 

           

   Proses Produksi 

                                  Teks 

    Deskripsi (Analisis Teks) 

        Interpretasi                         

Teks (Analisis Proses)                  

      

             Praktik  Wacana     Proses Intrepretasi   

                                  Eksplanasi (Analisis Sosial) 

                                                                                       

      Praktik Sosio-kultural 

    (situasional; institusional, kultural dan kemasyarakatan)    

      

Dimensi  Wacana       Dimensi Analisis Wacana 

(Sumber: Santoso, 2003:68) 

Analisis wacana kritis milik Fairclough melihat teks yang memiliki konteks baik 

pada level produksi, interpretasi, dan praktik sosiokultural. Dengan demikian 

untuk memahami wacana (naskah/teks) kita tidak dapat melepaskan dari 

konteksnya. Untuk menemukan “realitas” di balik teks kita memerlukan 

penulusuran atas konteks produksi teks, dan aspek sosial budaya yang 

mempengaruhi pembuatan teks. Proses pengumpulan data yang multilevel dalam 

analisis wacana kritis Fairclough ini secara sederhana diperlihatkan dalam tabel 

dibawah ini: 



Tabel 2.1 Skema Analisis dan Teknik Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Hamad,48:2004) 

2.5 Foucault: Kekuasaan dan Pengetahuan 

 Kebanyakan teori yang melibatkan pengaruh kekuasaan dalam segala lini 

kehidupan manusia seringkali terpaku pada satu jenis terminologi “penguasa”. 

Kerap terjadi penguasa diidentikkan dengan bagian-bagian struktural dalam 

masayarakat. Oknum yang disebut penguasa itu biasanya berdiri di puncak hirarki 

dan dari sana dia menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. 

 Michel Foucault adalah seorang pemikir Perancis yang menggugat 

gagasan ini. Bagi dia, kekuasaan dapat muncul dalam segala bentuk. Menguasai 

bukan hanya dari atas melainkan juga dari bawah. Foucault (2002:152) memberi 

contoh bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan itu muncul seperti siluman dalam 

lapangan politik: “Negara sebenarnya terdiri atas kodifikasi seluruh relasi 

kekuasaan yang menyerahkan pemfungsiannya dan revolusi yang di lain pihak 

tampak berseberangan adalah jenis berbeda dari kodifikasi itu. 

 Foucault kemudian mempopulerkan istilah relasi kuasa. Bagi Foucault 

relasi kuasa inilah yang bekerja memenangkan suatu kepentingan. Relasi kuasa 

tidak bisa dianggap berasal dari penguasa struktural atau yang sifatnya otoritas. 

No.  Level Masalah  Level 

Analisis 

Teknik Pengumpulan Data 

1 Teks  Mikro Teks elektif 

2 Praktik Wacana Meso Depth interview dengan 

pengelola media dalam 

penelitian ini dengan dalang 

dari lakon ini 

3 Praktik 

Sosiokultural 

Makro  Literatur dibantu dengan depth 

interview berhubungan dengan 

sosial politik. 



Relasi kuasa dapat berasal dari siapa saja dan menindas siapa saja, dengan syarat 

pihak penindas tersebut berpotensi menjadi dominan dalam mewacanakan 

sesuatu. 

 Sara Mills (1997:26) menganggap Foucault sangat kritis terhadap apa 

yang diistilahkannya sebagai “hipotetis represif” bahwa kekuasaan hanya 

berupaya mencegah seseorang melakukan keinginannya dan membatasi 

keinginannya. 

 Lebih jauh Foucault menulis:  

“Apa yang membuat kekuasaan terlihat baik, apa yang membuatnya 

diterima adalah fakta sederhana bahwa ia tidak hanya hadir di depan kita 

sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun ia juga melintasi dan 

memproduksi benda-benda, menginduksi kesenangan, membentuk 

pengetahuan dan memproduksi wacana” (Foucault, 2002:148). 

 

 Istilah wacana atau diskursus, oleh Foucault disusun atas konfigurasi 

kekuasaan, pengetahuan dan kebenaran.Bagi Foucault, diskursus adalah praktik-

praktik yang membentuk objek ucapan, bukan sebagai kelompok tanda atau 

barisan teks. Untuk itu, kemudian Foucault memberikan dua kunci dalam 

mendiskusikan wacana yakni, kekuasaan dan pengetahuan. 

 Foucault menegaskan bahwa kekuasaan itu bertumpang tindih dengan 

pengetahuan. Semua pengetahuan yang kita miliki adalah hasil atau pengaruh dari 

perjuangan kekuasaan. Dominasi ideologi dalam teks bukan hanya bersifat 

represif melainkan juga persuasif. Oleh sebab itu, lanjut Foucault, individu yang 

terpengaruh atau terindoktrinasi adalah contoh dari bagaimana sebuah relasi kuasa 

dipergunakan oleh penguasa yang menciptakan wacana. 

 

 

 

 

 

 



2.3 Kerangka Pikir  

 Kerangka pikir  merupakan sebuah cara kerja yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menyelesaikan  permasalahan yang  akan diteliti. Pagelaran wayang 

kulit sebagai media kritik sosial politik yang mengambil lakon “Petruk Dadi 

Ratu” sebagai fokus kajian penelitian. Karena lakon ini merupakan gambaran 

yang pas tentang bagaimana pesan dari  lakon tersebut disampaikan dengan tujuan 

tertentu.Dalam penelitian ini menggunakan frame teori Foucault dalam kekuasaan 

dalam sudut pandang luas dengan dikombinasikan menggunakan teori Norman 

Fairclough yaitu dengan tiga dimensi, dimensi teks (mikro), dimensi meso dan 

dimensi sosiokultural (makro). Dengan ketiga dimensi itu peneliti akan 

menemukan jawaban dari rumusan-rumusan masalah. Oleh karena itu berikut ini 

kerangka pikir dalam penelitian Lakon “Petruk Dadi Ratu” menggunakan analisis 

wacana kritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bagan 2.2 : Skema Kerangka Konseptual Penelitian 

Teori 
Kekuasaan 
Foucault 

 

Analisis Wacana Kritis 
Fairclough 

 Dimensi Naskah (Mikro) 

 Dimensi Praktik Wacana 
(Meso) 

 Dimensi Praktik 
Sosiokultural (Makro) 

 

 

Lakon 
wayang kulit 
“Petruk Dadi 

Ratu “ 
 

Konstruksi  
Pemahaman 

lakon “Petruk 
Dadi Ratu” 

Paradigma 
Kritis 



 


