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Diskursus 

• Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, akses kita 
terhadap realitas selalu lewat bahasa, dikursus, 
meaning 

• “Fakta”, “data”, “realitas” memproduksi dan 
diproduksi oleh diskursus , 

• “Persepsi” lebih mencerminkan posisi diskursif 
tertentu dari pada kehendak murni subyek sosial 



Banjir ...

• Sebagai fenomena ia ada, nyata dan terjadi; ini 
tetap diakui

• Tapi banjir sebagai realitas tidak tunggal ;
• Fenomena alam biasa

• Fenomena el-Nino

• Efek rumah kaca 

• Kesalahan tata kelola oleh pemerintah

• Kemarahan Tuhan 

• Cara yang sama bisa kita pakai untuk mengamati 
Pandemi COVID-19 



COVID-19 ...

• Mutasi alamiah dari MERS dan SARS – logika evolusi 
Darwinian

• Konspirasi industri farmasi global dan perang vaksin

• Perang dagang China dan Amerika 

• Kesalahan tata kelola WHO

• Kehendak Tuhan

• Indikasi semakin parahnya kerusakan alam

• Kemenangan solidaritas atas individualisme



Bukan sekedar persepsi ... Tapi 
masing-masing sedang berusaha 
meyakinkan yang lain bahwa 
“realitas”nya yang paling masuk akal 



Implikasinya ... 

Ketika yang lain mengakui 
“makna’nya , maka semua akan 
ditata sesuai dengan makna itu --
HEGEMONI 



“Ketika semua merasa memperoleh 
“keuntungan” dari makna itu, maka 
yang terjadi adalah politik hegemoni” 

“Namun , dalam perkembangannya tidak mudah 
merangkul semuanya, di sinilah mulai muncul politik 
dominasi, bahkan oppresi”

“Oppresi itu berlangsung lewat 
discourse, dan inilah yang 
hendak dibongkar oleh analisis 

wacana kritis” 





Representasional dan relasional 

• Representasional menganggap bahasa mewakili 
kenyataan, karenanya ada yang sesungguhnya 
berada pada kenyataanya, bukan pada “nama” 
yang mewakilinya. Kata “gelas” mewakili benda 
dengan bentuk dan fungsi tertentu. Nama 
mengikuti perubahan benda (bentuk / fungsinya). 

• Relasional, kita memahami sesuatu selalu dengan 
membandingkannya (menghubungkannya) dengan 
sesuatu yang lain yang berbeda. Gelas bisa 
dipahami karena ada sesuatu lain yang bukan gelas; 
piring, sendok, kereta api dan seterusnya. Begitu 
pula sebaliknya. Yang penting “relasi”-nya ! 



Empat prinsip 

• Isu sosial dan politik dikonstruksi dan terefleksi di 
dalam discourse

• Relasi kuasa dinegosiasikan terus menerus dan 
muncul lewat discourse

• Selain merefleksikan, diskursus juga memproduksi 
relasi sosial 

• Penggunaan diskursus dengan sendirinya 
merefleksikan dan memproduksi ideologi 



Lima basis asumsi 

• Struktur proses sosial dan kultural bagian dari 
operasi diskursus dan sekaligus sebagai kenyataan 
linguistik

• Diskursus bukan hanya dibentuk tetapi pada saat 
yang sama ia membentuk realitas 

• Analisis atas operasi diskursus dilakukan dengan 
tetap mengaitkan pada konteks sosialnya

• Diskursus beroperasi persis seperti cara bekerjanya 
ideologi 



Misi politik analisa diskursus

• Menyingkap strategi praktik diskursif dalam 
mentotalisasi dunia, utamanya pada relasi sosial 
yang melanggengkan struktur dominasi. 

• Fokus riset diskursus diarahkan pada praktik 
diskursus yang mengkonstruksi dunia, subyek 
sosial, relasi sosial, relasi kuasa guna mengungkap 
bentuk-bentuk penyingkiran sosial. 

• Memperjuangkan emansipasi analisis ini berpihak 
pada kelompok tertinda untuk mendorong 
perubahan radikal. 



Tujuan ...

“Melakukan investigasi secara kritis 
terhadap struktur ketidakadilan 

(dominasi), yang dilanggengkan lewat 
penggunaan wacana, dan melakukan 

perubahan sosial ke arah tatanan kuasa 
yang lebih adil” 



Identitas sosial

Sistem 
makna dan 

pengetahuan
Relasi sosial  

Fungsi 
Discourse



Struktur , praktik , dan 
Peristiwa

Events Praktik Struktur 

Wicara 
Tulisan 
Teks 
Multi modal teks; 
kombinasi gambat, 
tulisan, suara, gambar 
bergerak, ilustrasi, tabel, 
diagram, angka-angka, 
prosentase, kurva, 
warna, bentuk, 

Cara bertindak ; genre 
(berita, iklan, talkshow 
di TV)
Cara menampilkan; 
diskurus
Cara menjadi;  style 
(identitas) 

Institusi, organisasi, 
konfigurasi beragam 
genre, diskursus, style, 



Praktik 
sosial 

Praktik 
diskursif; 

produksi dan 
konsumsi teks  

Teks 

Keterkaitan Tiga 
Dimensi



Tiga wilayah analisis

Teks Praktik diskursif Praktik sosial

• Bahasa; menciptakan 
perubahan,
membentuk perilaku, 
alat kekuasaan

Ujaran, tulisan, gambar,
video, animasi, komik, 
media sosial, kombinasi 

Diksi, gramatika, genre,
vocabulary, sintaksi, 

Hubungan dokter-pasien-
perawat-alat-alat medis 
dan sebagainya.
Mengajar, membimbing 
mahasiswa, melakukan 
penelitian, 
Mengusulkan aturan-
aturan perlindungan 
lingkungan 
Upacara larungs sesaji 
• Bisa dianggap sebagai 

perjuangan hegemoni 
yang berkontribusi 
pada reproduksi dan 
transformasi tatanan 
diskursif  

Identitas
Lingkungan 
Demokrasi 
Multikultural 
Pluralisme 
Neoliberal 
Pembangunan 
berkelanjutan 
Good governance 





Diskursif dan non-diskursif

Diskursif Non-diskursif

Mekanisme yang bekerja dalam 
menggabungkan dengan mekanisme 
lainnya; ekonomi, biologi, psokilogi, 
dalam membentuk praktik sosial.  

Praktik fisik yang secara langsung tidak 
melibatkan produksi dan konsumsi 
diskursus (teks)

Jurnalisme atau publik relation 
(Fairclough, 1992)

Membangun jembatan
Menyirami bunga di sekitar rumah 
setiap pagi
Menyuci baju 



Tatanan diskursus (order of 
discourse)

Tatanan diskursus

• Sistem yang membentuk dan dibentuk secara sekaligus oleh operasi bahasa 
tertentu

• Ia struktur sekaligus praktik
• Mengontrol penggunaan sumber daya diskursus, genre, kata, diksi dan 

seterusnya dalam peristiwa komunikasi.
• Mengatur apa yang bisa dikatakan dan tidak. 
• Memberi ruang bagi pengguna bahasa untuk mengubahnya dengan 

mengoperasikan diskursus atau genre dari tatanan diskursus yang lain
• Bisa berkaitan dengan institusi tertentu (univeritas, media, partai politik) atau, 

bisa juga beroperasi antar wilayah insitusi  



Interdiskusifitas dan 
intertekstualitas 
• Interdiskursifitas 

• Kombinasi beragam diskursus atau genre dalam praktik 
diskursif (peristiwa komunikasi)

• Menembus batas-batas tatanan diskursus dan 
memungkinkan perubahan bisa terjadi

• Tidak adanya interdiskursifitas mengindikasikan 
mapannya diskursus dominan. 

• Intertekstualitas 
• Peristiwa komunikasi berlangsung dengan berpijak pada 

peristiwa yang terjadi sebelumnya

• Mis. menggunakan elemen saintifik ke dalam teks media   

Keduanya merepresentasikan stabilisasi dan perubahan terus 
menerus



Diskurus 

Ideologi 
Hegemoni 



Desain riset discourse
Memilih masalah 
riset 

Problem apa yang mau dipecahkan, 
misteri apa yang mau dikuak,

Misalnya, problem pendidikan, 
multikultalisme, idenitas, 
distribusi sumber daya dan 
sebagainya

Merumuskan 
pertanyaan riset

Secara teknis rumusan pertanyaan 
lebih mudah dimulai dari dimensi 
praktik sosial atau wilayah tatanan 
diskursu

Misalnya, bagaimana 
pertarunagn discourse dalam 
tata kelola pandemi di desa A ? 

Memilih bahan Secara teknis ini perlu dikaitkan dan 
disesuaikan dengan dengan rumusan 
pertanyaan, sumber  daya dan 
kekuatan jangkauan pengetahuan 
peneliti

Misalnya, iklan lowongan kerja, 
risalah rapat pembentukan 
aturan daerah, dokumen 
laporan penanganan banjir, dsb

Mentranskrip Ini khusus pada wawancara. Bisa 
memilih sesuai kebutuhan, verbatim
atau tidak verbatim 

Untuk dokumen yang tertulis
bisa lansung dianalisis teksnya

Menganalisis Analisis teks, analisis praktik diskursif, 
analisis praktik sosial

Memerlukan kesabaran dan 
ketelatenan yang tinggi


