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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bahasa merupakan kunci keberhasilan dari sebuah komunikasi. Sejalan dengan 

pendapat Hanum (2004:55) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi bahasa adalah 

sebagai alat komunikasi dan memiliki peran yang besar dalam komunikasi. Di sinilah 

peran utama bahasa terlihat karena bahasa menghubungkan antara manusia satu 

dengan manusia yang lain. 

Saat ini kita berada pada era globalisasi, yang hampir semua aspek kehidupan 

mengalami perubahan dan perkembangan, salah satunya bahasa. Menurut 

Kridalaksana (2007:3) bahasa adalah sistem tanda bunyi yang disepakati untuk 

digunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, 

berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Selaras dengan pendapat tersebut Leech 

(1993:47) menyatakan bahwa bahasa memang memiliki fungsi informatif, selain 

fungsi ekspresif, direktif, estetis, dan fatis. Apabila pendapat tersebut dikaji secara 

mendalam dapat diketahui bahwa fungsi utama sebuah bahasa adalah alat 

penyampaian informasi. 

Selain itu, fungsi bahasa yang khusus lainnya adalah sebagai sarana politik. 

Aliran pemikiran postmodernisme menganggap bahwa fungsi ini justru dianggap 

menonjol. Menurut Habermas (dalam: Latif dan Ibrahim, 1996:16) bahwa proses 

sosial tidak hanya beranyamkan praksis kerja, tetapi juga praksis komunikasi. Dalam 
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hubungan itu, penggunaan kekuasaan tidak hanya terbatas pada pengendalian sarana 

teknis dan produksi sosial, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya 

memanipulasi sistem produksi ideasional. Habermas berkesimpulan bahwa bahasa 

merupakan sarana kekuasaan. Lebih lanjut, dalam kehidupan bernegara, ketiga fungsi 

bahasa di atas tertuang dalam berbagai wacana kenegaraan, baik di media massa, 

elektronik, dan bahkan media sosial internet. 

Wacana merupakan satuan bahasa tertinggi dan terlengkap dari satuan bahasa 

lainnya. Sejalan dengan pendapat Sumarlam(2009:15) yang menyatakan bahwa 

wacana adalah satuan bahasa terlengkap baik secara lisan seperti pidato, ceramah, 

khotbah, dan dialog, maupun secara tertulis seperti cerpen, novel, buku, surat, dan 

dokumen tertulis, yang dilihat dari struktur lahirnya dari segi bentuk bersifat kohesif, 

saling terkait dan dari struktur batinnya dari segi makna bersifat koheren. 

Melihat objek wujud dari berbagai wacana, pidato merupakan salah satu wacana 

lisan yang kerap digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk menyampaikan 

pesan tertentu. Penggunaan bahasa dalam pidato sering bersifat persuasif, yang 

bertujuan untuk memberikan pengaruh, ajakan, dan memberikan keyakinan pada 

khalayak tentang sesuatu atau kegiatan. Dalam produksi pidato, seseorang membuat 

pidato tidak disusun begitu saja. Akan tetapi perlu melihat sosiokultural yang ada, 

sehingga pada nantinya pernyataan yang ditawarkan bisa diterima. Dengan  

memahami sosiokutural suatu masyarakat  sebagai tujuan akan mengantarkan pidato 

tersebut pada penerimaan yang utuh dan berimplikasi pada pemahaman pembaca atau 

pendengarnya.  
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Berdasarkan hal tersebut, pidato tidak lepas dari ideologi yang ingin disampaikan 

oleh pembuat pidato (melalui perumusan dan penyusunan kata dan kalimat). Melalui 

pemahaman ideologi, seseorang  dapat memahami apa tujuan yang mendasari 

penyampaian pidato tersebut melalui medium bahasa yang digunakan. Bahasa pidato 

yang disampaikan oleh seorang pejabat negara kerap mendapat perhatian khusus dari 

masyarakat karena perannya yang begitu penting di negara. 

Wacana pidato tersebut dapat ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan 

pendekatan analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis sebagai pisau bedah dalam 

penelitian ini berupaya menelaah proses (penguraian) untuk memberi penjelasan dari 

sebuah teks (realitas sosial) yang akan atau sedang dikaji oleh seseorang atau 

kelompok yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa 

yang diinginkan. Dalam sebuah konteks kita juga harus menyadari akan adanya 

kepentingan dan ideologi yang ingin disampaikan. Oleh karena itu, analisis yang 

terbentuk nantinya disadari telah dipengaruhi oleh si penulis dari berbagai faktor, 

dapat dikatakan bahwa, di balik wacana itu terdapat makna dan citra yang diinginkan 

serta kepentingan yang sedang diperjuangkan.  

Salah satu teks pidato yang sedang hangat diperbincangkan pada beberapa bulan 

terakhir sampai saat ini adalah teks pidato Mendikbud Nadiem Makarim pada 

upacara peringatan hari guru tanggal 25 November 2019 silam. Teks pidato Nadiem 

Makarim tersebut Viral dan Trending Topic di media sosial. Begitu juga dengan isi 

pidato yang tidak disampaikan secara langsung melainkan hanya melalui video. 

Banyak pro kontra di tengah masyarakat dalam menanggapi pidato tersebut, terutama 
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dikalangan pengguna media sosial. Ada yang memuji bagaimana bentuk kepedulian 

dan prihatin Nadiem seperti yang tecantum dalam teks pidatonya, ada juga yang 

masih meragukan pengetahuan Nadiem terkait sistem pendidikan di Indonesia. 

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti teks pidato Mendikbud 

Nadiem Anwar Makarim pada peringatan hari guru nasional tahun 2019. Model yang 

digunakan dalam kajian ini ialah model analisis wacana kritis Norman Fairclough. 

Menurutnya, wacana adalah pemakaian bahasa tampak sebagai sebuah bentuk 

praktek sosial, dan analisis wacana adalah analisis mengenai bagaimana teks bekerja 

dan berfungsi dalam praktek sosial budaya. Dalam hal ini Fairclough memandang 

wacana sebagai bentuk praktek sosial yang terungkap melalui pemakaian bahasa.  

Melalui analisis ini diharapkan akan ditemukan ideologi dan tujuan yang ingin 

disampaikan oleh Nadiem melalui medium bahasa yang digunakan. Dengan 

demikian, sebelum mengetahui hal diatas harus lebih dahulu melihat teks pidato dari 

dimensi tekstual atau analisis teksnya. Aspek-aspek yang dikaji dalam analisis teks 

ini terdapat tiga bagian yakni; tata bahasa, kohesi dan koherensi, serta diksi. Langkah 

analisisnya dapat dilihat pada contoh berikut. 

Pada tata bahasa meliputi ketransitifan, modalitas, dan aspek. Contoh data 

ketransitifan yang terdapat pada teks pidato Nadiem Makarim adalah Anda ditugasi 

untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan 

dibandingkan dengan pertolongan. Penggunaan klausa tersebut menempatkan guru 

(anda) sebagai sosok yang begitu penting, klausa aktif tersebut digunakan untuk 
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menonjolkan subjek sebagai pelaku. Contoh data penggunaan modalitas adalah kapal 

besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Pemanfaatan modalitas pasti, 

Nadiem Makarim berupaya menunjukkan kuasanya yaitu berupa jaminan sebuah 

perubahan. Selanjutnya contoh data penggunaan aspek yaitu satu hal yang pasti, saya 

akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Pemanfaatan kata bantu 

aspek berupa akan tersebut mencitrakan komitmen dan harapan dari Nadiem 

Makarim terhadap para guru yang memiliki tugas yang begitu besar. 

Jika dilihat dari segi kohesi dan koherensi, analisis teks meliputi pronomina dan 

konjungsi. Contoh data penggunaan pronomina yaitu “Guru Indonesia yang Tercinta, 

tugas Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit.” pemilihan pronomina 

anda berupaya untuk meneguhkan peran guru dalam menopang cita-cita besar 

negara. Sedangkan contoh data penggunaan konjungsi adalah  Anda ditugasi untuk 

membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan 

dengan pertolongan. Kata tetapi merupakan konjungsi yang dikaitkan dengan 

hubungan pertentangan, Nadiem berupaya menunjukan kepeduliannya dengan 

mencoba merefleksikan beberapa kesalahan yang tengah dilakukan oleh sebagian 

besar guru. 

Terakhir, analisis teks dapat dilihat dari penggunaan diksi. Contoh data 

penggunaan diksi dalam teks pidato adalah “Guru Indonesia yang Tercinta, tugas 

Anda adalah yang termulia sekaligus yang tersulit.”Kata “Tercinta” dipilih untuk 

menunjukkan bahwa Nadiem Makarim memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap 

guru yang merupakan pencetak generasi bangsa. Secara umum dari analisis teks di 
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atas menandakan betapa peduli dan prihatinnya Nadiem dengan kondisi pendidikan di 

Indonesia, namun bagaimana relasional tekstual dan praktik sosial secara mendalam 

hanya dapat dipaparkan setelah teks dianalisis secara keseluruhan. 

Berdasarkan beberapa contoh analisis di atas, pendekatan fairclough terbukti lebih 

cocok digunakan sebagai pisau bedah dalam menganalisis teks pidato tersebut. Selain 

karena penulis lebih memahaminya, pendekatan fairclough ini memang lebih baru 

dibandingkan pendekatan lainnya. Hal ini menjadi salah satu alasan utama penulis 

memilih menggunakan pendekatan Fairclough daripada pendekatan lainnya seperti 

Teun A. Van Dijk, Hallidays ataupun Ruth Wodak. 

1.2 Batasan Masalah 

Merujuk dari latar belakang,  maka penelitian ini hanya dibatasi kepada Analisis 

wacana kritis pendekatan Norman Fairclough.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana analisis wacana teks pidato Mendikbud Nadiem Anwar Makarim 

dilihat dari Analisis Teks, Relasional Tekstual, dan Konteks  Sosial Budaya? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunanaan wacana teks pidato 

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim dilihat dari Analisis Teks, Relasional Tekstual, 

dan Konteks Sosial Budaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian terhadap “Analisis wacana kritis dalam teks pidato peringatan hari guru 

2019 oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim”. Dengan kajian analisis wacana ini 

memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitiannya adalah sebagai 

berikut. 

a. Manfaat Teoretis  

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu: 

1) Menambah pengetahuan penulis tentang penerapan analisis wacana kritis 

Norman Fairclough. 

2) Menambah pemahaman pembaca yang masih belum banyak mengetahui 

tentang interpretasi yang terkandung dalam teks pidato Mendikbud Nadiem 

Anwar Makarim. 

b.  Manfaat Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini adalah  

1) Memberikan gambaran isi pidato Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada 

peringatan hari guru 2019. 

2) Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap pembaca, serta dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 


