
1 Sukayat, Tata. (2015). Ilmu Dakwah. Perspektif Mabadi Syariah. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. Hal 24 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 
 
 
 
 

A.  Latar Belakang Penelitian 
 
 

Dakwah saat ini telah menjadi bidang studi yang daerah kajiannya 

sangat luas. Misalnya pada wilayah penyiaran islam, dakwah diarahkan ke 

dalam tiga ranah yakni khitobah, kitabah, dan i’lam. Khitobah adalah 

berdakwah dengan lisan, kitabah dengan tulisan, dan i’lam dengan media 

broadcasting. 

Dari masing-masing ranah tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa 

berdakwah dapat dilakukan melalui banyak cara serta dalam kondisi waktu 

kapan saja dan dimana saja. Tidak selalu harus diatas mimbar atau dalam 

sebuah pengajian. Bukan hanya melalui lisan saja. 

Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Dakwah; Perspektif Mabadi 

Syariah, Tata Sukayat menjelaskan: Da’i atau orang yang melaksanakan 

dakwah baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan sering dibatasi dengan 

istilah muballigh1. Namun sebenarnya sebutan tersebut memiliki makna yang 

sempit, yang hanya mengartikan dakwah sebagai kegiatan menyampaikan ajaran 

islam secara lisan. Padahal berdakwah menjadi kewajiban setiap umat islam 

dan umat Rasulullah SAW. 



2 Muhaemin, Enjang. (2017). Dakwah Digital Akademisi Dakwah. Ilmu Dakwah: Academic 

Journal for Homiletic Studies 11 (2) 341-356 
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Allah SWT Berfirman dalam Al Quran surah Al- Alaq ayat 3 sampai 5 

yang Artinya: 

-     Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia 
 

-     Yang mengajar (manusia) dengan pena 

 
-     Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya 

 

 
 

Ayat tersebut menjelaskan salah satu metode dakwah yaitu dakwah bil 

kalam atau dakwah melalui tulisan. Dimana metode ini telah digunakan sejak 

zaman Rasulullah Saw. Dakwah melalui tulisan memiliki beberapa keunggulan 

dibanding dengan dakwah melalui lisan, yaitu cakupannya lebih mendalam, 

usia lebih panjang dan dapat dibaca kembali setiap waktu. 

 

Sejalan dengan pengamalan dakwah lisan, dakwah melalui tulisan juga 

telah banyak dilakukan. Bahkan, banyak media yang bisa menjadi wadah untuk 

tulisan-tulisan dakwah. Termasuk media cetak dan media online. Hal tersebut 

dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pegiat dakwah dalam 

pengamalannya2. 

 

Pemanfaatan media bisa menjadi langkah yang bagus untuk berdakwah. 

Terlebih sekarang adalah zaman dimana teknologi telah berkembang dengan 

pesat dan informasi didapat dengan mudah. Banyak media baru yang muncul 

yang bisa sama-sama kita manfaatkan. Salah satunya yang sangat efektif adalah 

pemanfaatan media internet. Internet bersifat global dan mudah untuk dijangkau 
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oleh siapa saja. Namun, karena  sifatnya yang global tersebut, internet juga 

cenderung bersifat bebas yang berarti siapa saja bisa masuk kedalamnya. 

 

Banyaknya konten tidak bermoral yang masuk secara bebas di internet 

memunculkan satu pertanyaan; apakah media internet harus dipakai untuk 

dakwah sementara di dalamnya lebih banyak konten lainnya yang tidak baik 

dan jauh dari nilai-nilai dakwah. Apakah dakwah dengan media internet akan 

efektif? Jawabannya adalah tentu saja efektif. Yang tidak efektif jika sama 

sekali tidak memasukkan dakwah ke dalam internet dan membiarkan konten 

tidak bermoral menguasai internet. 

 

Salah satu portal internet, yaitu website, menjadi salah satu media 

tempat pemanfaatan internet untuk berdakwah dalam ranah kepenulisan. 

Website memungkinkan kita untuk memposting tulisan atau konten lainnya 

yang ingin kita bagikan. Hal ini akan sangat baik apabila kita menggunakan 

website sebagai media dakwah. Karena internet merupakan tempat yang baik 

dalam menyampaikan pesan Islam3. 

 

Karena apabila kita memposisikan internet sebagai media dakwah, 

internet bukan hanya dapat menjadi media, namun juga sumber rujukan digital 

dalam menyusun materi dakwah. Terlebih akses menuju internet terbilang 

mudah, murah dan instan. Internet juga dilihat sebagai media yang strategis 

dan efektif sebagai sarana berdakwah kepada siapa saja yang ingin mengikuti 

terlepas jangkauan waktu dan tempat yang berbeda. 
 

 
 

3 Saepullah, U., & Mochtar, K. (2020). E- Dakwah Islam Digest Republika. Co.Id. di Indonesia. 

Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, 14(1), 39-54 
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Website DI’S Way adalah salah satu media berbasis internet milik 

Dahlan Iskan untuk menyalurkan tulisan-tulisan beliau. Tulisan yang 

dihasilkan pada website ini beragam. Bisa tentang apa saja. Sebagai orang yang 

sering bepergian keluar negara, bahkan sampai ke pelosok negara-negara lain, 

Dahlan Iskan menyuguhkan topik-topik menarik yang bisa dibilang jarang ada 

di media lain. Tulisan tersebut dipublikasikan setiap hari secara konsisten. 

 

Meskipun pada dasarnya website disway.id milik Dahlan Iskan bukan 

merupakan website dakwah, kita tetap bisa mengambil pesan-pesan kebaikan 

yang beliau sampaikan dalam artikel-artikelnya. Pesan-pesan keislaman 

tersebut dikemas dengan menarik dan terselip diantara tulisan-tulisan yang 

membahas hal-hal lain yang tak kalah atraktif. Website disway.id sendiri telah 

berkembang sangat pesat sejak awal didirikannya. Bahkan pada tahun 2020, 

telah hadir media cetak baru bernama Harian Disway yang didirikan oleh 

Dahlan Iskan setelah melihat majunya website disway.id. 

 

Kepesatan yang diperoleh website diway.id tak lain disebabkan oleh 

pendirinya yakni Dahlan Iskan. Karena beliau merupakan seorang jurnalis 

kredibel yang memiliki banyak prestasi juga banyak dikenal oleh masyarakat 

luas. Selain itu Dahlan Iskan juga memiliki banyak pembaca setia dari tulisan- 

tulisannya terdahulu. 

 

Penulisan artikel berisi pesan dakwah tak selalu harus disertai judul 

religi atau penuh berisi kata-kata persuasif yang inheren dengan ayat-ayat. 

Untuk menyampaikan pesan dakwah, suatu tulisan bisa saja dikemas dalam 
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topik lain. Asal menghasilkan proses kognisi bernilai dakwah. Sehingga pesan- 

pesan dakwah dapat tersampaikan dengan baik. Penyampaian pesan-pesan 

dakwah juga dapat dilakukan dengan gaya bahasa tertentu Gaya bahasa adalah 

bahasa indah yang dipakai untuk meningkatkan efek serta menrik minat 

pembaca dengan cara mengenalkan atau membandingkan suatu hal tertentu 

dengan hal lain yang lebih umum4. 

 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pesan dakwah atau 

wacana keislaman yang ada pada artikel-artikel harian dalam website 

disway.id. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis wacana kritis 

model Teun A. Van Dijk yang membagi teks kedalam tiga strukur yaitu makro 

struktur, supra struktur dan mikro struktur. Selain itu peneliti juga melihat 

bagaimana teks artikel tersebut dikonstruksi melalui analisis kognisi sosial 

yang juga merupakan konsepan dari Van Dijk. 

 

Selanjutnya artikel-artikel dalam website disway.id akan menjadi objek 

dari penelitian ini untuk dibahas mengenai struktur makro, suprastruktur, 

struktur mikro dan kognisi sosial yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Wacana 

Keislaman dalam Artikel Harian Dahlan Iskan (Analisis Wacana Kritis 

Model Teun A. Van Dijk pada Website disway.id)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Sumandiria, A.S Haris. (2006). Bahasa Jurnalistik. Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis. 

Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hal 145 
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B.  Fokus Penelitian 
 

 

Untuk membatasi masalah dalam penelitian yang akan dilaksanakan, fokus 

penelitian dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berupa: 

1.    Bagaimana struktur makro pada artikel harian website disway? 

 
2.    Bagaimana suprastruktur pada artikel harian website disway? 

 
3.    Bagaimana struktur mikro pada artikel harian website disway? 

 
4.    Bagaimana kognisi sosial pada artikel harian website disway? 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 
 
 

1.   Mengetahui struktur makro pada artikel harian website disway 

 
2.   Mengetahui suprastruktur pada artikel harian website disway 

 
3.   Mengetahui struktur mikro pada artikel harian website disway 

 
4.   Mengetahui kognisi sosial pada artikel harian website disway 

 

 

D.  Kegunaan Penelitian 
 
 

1.   Secara akademis 

 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Komunikasi khususnya studi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam serta mampu menjadi acuan referensi 

pada ranah kepenulisan atau kitabah untuk bisa mendukung, 

menstimulasi dan menyempurnakan penelitian-penelitian dimasa depan. 

2.   Secara praktis 

 
Penelitian ini secara praktis relevan untuk para pegiat dakwah 

melalui tulisan. Juga bagi pegiat dakwah yang menggunakan internet 
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sebagai sarana berdakwahnya. Sehingga melalui penelitian ini 

diharapkan bermanfaat bagi praktisi dakwah kitabah agar terus 

berkembang maju. 

 

E.  Landasan Pemikiran 
 
 

1.   Landasan Teoritis 

 
a.   Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk 

 
Analisis wacana, dalam pengaplikasiannya memiliki 

beberapa model yang telah dikembangkan oleh beberapa ahli, 

diataranya: Roger Fowler dkk (1979), Theo van Leeuwen (1986), 

Sara Mills (1992), Norman fairclough (1998) da Teun A. Van Dijk 

(1998). Sampai saat ini, model analisis wacana yang paling banyak 

digunakan adalah model milik Teun A. Van Dijk. Karena Van Dijk 

mengkonsepkan suatu model yang sangat praktis sehingga mudah 

dipakai. 

Istilah kognisi sosial yang dipopulerkan oleh Van Dijk 

sebenarnya didapat dari pendekatan yang disebut lapangan psikologi 

sosial, yang menjelaskan struktur serta proses bagaimana suatu teks 

bisa terbentuk. Menurut Van Dijk, penelitian atas kewacanaan tidak 

cukup dilakukan hanya dengan menganalisis strukur teks. Karena 

teks sendiri merupakan  hasil dari praktik produksi atau kognisi 

sosial yang perlu diamati. 
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Van Dijk mengkonsepkan kerangka analisis wacana yang 

masing-masing strukturnya saling terhubung dan membangun satu 

sama lain. Ia membaginya kedalam tiga struktur: 

1.   Struktur makro yang merupakan makna global dari suatu 

teks yang dapat dilihat dari topik yang diangkat dalam 

teks. 

2.   Suprastruktur yang merupakan kerangka atau skema dari 

teks. Yaitu bagaimana teks disusun dan topik setiap 

paragraf diurutkan. 

3.   Mikro struktur yang berupa makna dari wacana yang 

dapat ditemukan dengan mengamati unsur-unsur kecil 

dalam teks seperti semantik, sintaksis, stilistik dan 

retoris. 

 

Berikut gambaran struktur teks  yang dikonsepkan 

oleh Van Dijk: 

 

Struktur 

Wacana 

Hal yang diamati Elmen 

 

Struktur makro 
TEMATIK 

 

Apa yang dikatakan? 

 

Topik 

 
 

Suprastruktur 

SKEMATIK 
 

Bagaimana pendapat disusun 

dan dirangkai? 

 
 

Skema 

 SEMANTIK 
 

Makna yang ingin ditekankan 

Latar,detail, maksud, 
 

peranggapan 
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 SINTAKSIS 
 

Bagaimana pendapat 

disampaikan 

 

Bantuk kalimat, 

koherensi, kata ganti 

STILISTIK 
 

Pilihan kata yang dipakai 

 

Leksikon 

RETORIS 
 

Bagaimana cara penekanan 

Grafis, metafora, 
 

ekspresi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Struktur mikro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 1.1 

 

Struktur teks Van Dijk 
 
 
 

 
Selain menganalisis teks dengan struktur teks seperti yang 

telah disebutkan diatas, model analisis wacana kritis Teun A. Van 

Dijk juga menganalisis proses kognisi sosial pada teks yang melihat 

bagaimana teks diproduksi oleh penulis dengan segala keadaan yang 

dimilikinya. 

 

b.   Teori Sudut Pandang 

 
Penelitian ini menggunakan teori sudut pandang (standpoint 

Theory) dari rumpun teori tradisi kritik oleh Sandra Harding dan 

Patricia Hill Collins yang mengkaji bagaimana keadaan yang 

dimiliki oleh individu atau kounikator (dalam penelitian ini berarti 

penulis) berpengaruh bagi individu itu sendiri dalam bagaimana ia 

membentuk dunia sosialnya5. 
 
 
 
 

5 Corrie.(2017).Teori Standpoint-Pengertian-Konsep.  https://pakarkomunikasi.com/teori- 

standpoint diakses pada 8 Februari 2021 
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Teori sudut pandang ini disebut juga sebagai teori sikap. 

Teori sudut pandang atau sikap dipelopori pertama kali oleh seorang 

filsuf asal Jerman Georg dan Ihem Friederich Hegel pada tahun 

1907. Ia mengemukakan teori ini membahas hubungan yang terjadi 

antara tuan dan  budak.  Teori  ini  kemudian  dikembangkan  oleh 

Nancy Hartsock6
 

Dikutip dari Pakarkomunikasi.com, teori standpoint atau 

teori sudut pandang memiliki beberapa konsepan, yaitu: 

a.   Sikap (Standpoint) 

 
Adalah sudut pandang yang dapat diperoleh mealui pengalaman, 

pemikiran, interaksi, dan usaha dalam hirarki sosial 

b.   Pengetahuan tersituasi (Situated Knowledge) 

 
Adalah pengetahuan individu berdasarkan konteks dan keadaan. 

Individu memiliki banyak pengetahuan bukan dari pembawaan 

alamiah melainkan karena adanya proses belajar 

c.   Pembagian pekerjaan sesuai gender (Sexual Devision of Labour) 

Adalah konsep penempatan pekerjaan yang didasarkan gender dan 

berkaitan dengan pandangan feminis7
 

Penelitian ini  melihat teori sudut pandang dan hipotesisnya 

sebagaimana konsepan pertama dalam teori ini yaitu sebuah sudut 

pandang diperoleh melalui pengalaman, pemikiran dan interaksi. 
 

 
 
 

6 Littlejhon, Stephen.(2014). Teori Komunikasi. Theories of Human Comunication. Jakarta: 

Salemba Humanika. Hal 135 
7 Ibid, hal 136 
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2.   Kerangka Konseptual 

 
a.   Wacana Keislaman 

 
Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud secara tersirat 

dari suatu subjek pernyataan. Analisis wacana sendiri adalah analisis 

yang membongkar atau melihat maksud tertentu pada suatu konteks8. 

Wacana sendiri merupakan terjemahan dari kata ‘discourse’ yang 

 
istilah aslinya berupaka kata ‘discours’ yang dipakai Fucalt dalam 

bahasa Perancis. Sementara dalam KBBI, definisi wacana adalah (1) 

komunikasi verbal, percakapan; (2) satu kesatuan dari keseluruhan tutur; 

(3) satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan 

atau laporan utuh, seperti novel, buku, artikel, pidato atau khotbah; (4) 

kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis; kemampuan atau 

proses memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat; (5) 

pertukaran ide secara verbal. 

Menururt ahli sejarah, sosiologi dan filsuf dari Perancis yakni 

Michael Foucalt mengutarakan bahwa wacana tidaklah dipahami 

sebagai serangkaian kata atau proporsi dalam teks, namun sesuatu yang 

memproduksi  yang lain  seperti  gagasan,  konsep  atau  efek.    Selain 

membangun topik, mendefinisikan dan memproduksi suatu 

pengetahuan, wacana juga mengatur agar suatu topik dapat dibahas 

terus-menerus dan mempengaruhi opini orang lain dalam realita sosial. 
 
 
 
 

 
8 Mulyana.(2014). Kajian Wacana. Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Waccana. 

Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 42 
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Wacana keislaman, dalam penelitian ini dilihat sebagai makna 

tersendiri dan ideologi yang dimiliki penulis. Karena website disway.id 

bukanlah website dakwah, maka eksistensi wacana keislaman dalam 

website menjadi tanda bagaimana penulis berideologi Islam dengan 

membawa serta beberapa wacana keislaman dalam tulisannya. 

b.   Website Sebagai Media Dakwah 
 

 

Metode dakwah kitabah membutuhkan media sebagai wadah untuk 

membagikan, memperluas, dan mempublikasi hasil tulisan yang 

mengandung pesan dakwah atau kebaikan. Beberapa media yang 

digunakan sebagai wadah publikasi tulisan diantaranya adalah koran, 

majalah, buletin, dan media online berupa website. 

 

Pada zaman informasi mutakhir saat ini, perkembangan yang terjadi 

harus tetap diikuti. Karena Internet merupakan salah satu media penting 

dalam aktivitas dakwah9, terlebih pada saat ini yang telah memasuki era 

global. Dan internet menjadi salah satu kebutuhan manusia. 

 

Bukan hanya karena agar tak ketinggalan zaman, namun juga 

sebagai langkah dalam kewajiban kita untuk melestarikan kegiatan 

dakwah. Suapaya dakwah dapat berkembang dan mengikuti dimensi 

sehingga terus eksis dan dinikmati masyarakat. 

 

3.   Hasil Penelitian yang Relevan 
 

 
 
 
 

9 Fakhrurroji, Muhammad, dkk. (2017). The Attitude of Da’a Academicians on the Internet as a 

Proaching Media. Jurnal Sosiologi Vol 16 No.1 hal 91 
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Sebagai tinjauan, peneliti mencoba mencari beberapa penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti sebagai 

acuan dan referensi dalam penelitian ini. Selain untuk mendukung 

proses penelitian, tinjauan pustaka dari hasil penelitian terdahulu juga 

berfungsi sebagai pembeda dari penelitian-penelitian yang telah ada 

sebelumnya. Beberapa penelitian yang terkait dengan topik yang akan 

diteliti diantaranya: 

Pertama, Skripsi berjudul “Website sebagai Media Dakwah (Studi 

Analisis Isi Pesan Dakwah Terhadap Website Sigabah.com) oleh 

Muhammad Umar. Objek yang digunakan pada skripsi ini adalah 

website Sigabah.com dengan menggunakan metode analisis isi yang 

bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis pesan dakwah dan kategori 

pesan dakwah yang terdapat pada setiap artikel dalam rubrik peduli pada 

website Sigabah.com. Penelitian ini memiliki objek serupa yaitu website 

namun metode yang dipakai berbeda dengan penelitian yang peneliti 

lakukan. 

Kedua, Skripsi karya Hasna Tantri dengan judul “ Analisis Kritis Isi 

Pesan Dakwah bil Kalam Ippho Santosa dalam Buku 7 Keajaiban 

Rezeki” Skripsi ini mengangkat studi Dakwah bil kalam dengan metode 

analisis wacana kritis untuk mengetahui gambaran struktur makro dan 

mikro dalam buku 7 Keajaiban Rezeki dengan fokus penelitian isi pesan 

dakwah,  konstruksi pesan, dan  pengemasan  pesan  dakwah.  Peneliti 
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melihat skipsi ini sebagai tinjauan atas metode yang peneliti pakai yaitu 

analisis wacana kritis. 

Ketiga, Skripsi dengan judul “Pesan Dakwah bil Kalam: Analisis 

wacana dalam Novel Kembara Rindu Karya Habiburrachman el Shirazi 

“. Penelitian ini bersifat kualitatif dan metode yang digunakan merupakan 

metode analisis wacana model Teun Van Dijk dengan objek penelitian 

berupa novel ‘Kembara Rindu’ karya Habiburrachman el Shirazi. Pada 

skripsi ini, peneliti menyoroti poin dakwah bil kalam sebagai tinjauan 

atas penelitian yang dilakukan. 

Keempat, Skripsi berjudul “Konstruksi Dakwah Perempuan 

Muslimah dalam Website Mubadalah.id: Analisis Wacana Kritis Teun 

A. Van Dijk” penelitian ini selain melihat struktur teks terhadap artikel- 

artikel dalam website mubadalah.id juga menyoroti bagaimana 

konstruksi atas keselingan antara laki-laki dan perempuan dari wacana 

dalam teks. Peneliti melakukan penelitian yang serupa namun topik 

yang berbeda. Jika skripsi tersebut meneliti bagaimana konstruksi 

dakwah perempuan muslimah dalam artikel website, maka peneliti 

memilih topik bagaimana wacana keislaman dalam artikel website. 

 

 
 
 

F.  Langkah-langkah Penelitian 
 

 

1.   Objek Penelitian 

 
Objek penelitian berupa artikel-artikel pilihan dalam website 

 
Disway.id.   Pemilihan   artikel   dilakukan   berdasarkan   konsep 
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penelitian ini yaitu mengenai wacana keislaman. Berikut beberapa 

 
artikel yang telah peneliti pilih: 

 
 

No 
 

Judul Artikel 
 

Tanggal Publikasi 

 

1. 
 

Nganjuk 
 

11 Mei 2021 

 

2. 
 

Wakaf Produktif 
 

2 Februari 2021 

 

3. 
 

Skenario Fatamorgana 
 

30 Januari 2021 

 

4. 
 

313 Darwish 
 

17 Januari 2020 

 

5. 
 

Bukan Mane 
 

16 September 2019 

 

6. 
 

Kesasar ke Masjid di San Antonio 
 

7 Juni 2018 

Tabel 2.1 
 

Judul Artikel Penelitian 
 

 
2.   Paradigma dan Pendekatan 

 
Paradigma kritis pada studi analisis wacana kritis yang 

dipakai dalam penelitian ini bermaksud melihat bagaimana suatu 

wacana memproduksi atau melahirkan wacana lain yang dikonsumsi 

dominasi sosial10. Terlebih, studi wacana kritis memahami 

bagaimana penggunaan bahasa pada aktivitas komunikasi. 

Maka penelitian ini akan fokus melihat bagaimana bahasa 

digunakan sebagai suatu strategi menyampaikan makna. Analisis 

wacana  kritis  diperlukan  karena  suatu  bahasa  dapat  memiliki 
 
 
 
 
 

 
10 Haryatmoko. (2017). Critical Discourse Analysis:Landasan Teori, Metodologi dan 

Penerapan.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal 78 



11 Ali. Imron Hasyim (2015). Penelitian Komunikasi Pendekatan Kualitatif Berbasis Teks. Jurnal 

Studi Komunikasi dan Media. 19 (1),129-129 
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konsekuensi yang beragam. Misal pada tujuan tertentu, kekuasaan, 

proses mempengaruhi, atau menyampaikan suatu informasi. 

Selain itu analisis wacana kritis memahami bahwa 

penggunaan bahasa tidak selalu transparan atau harfiah. Banyak dari 

wacana tidak mengungkapkan secara langsung apa yang dimaksud 

oleh komunikator sebenarnya. Maka diperlukan sikap kritis untuk 

menemukan nilai, maksud, atau tujuan yang disembunyikan dalam 

penggunaan bahasa. 

Menurut Van Dijk, bahasa adalah hal yang mengonstruksi 

sekaligus dionstruksikan. Agar menghasilkan suatu pengertian atau 

makna, bahasa dikonstruksi dengan adanya kaidah-kaidah atau 

peraturan tata bahasa. Sedangkan bahasa mengonstruksi bagaimana 

seseorang ketika melihat suatu fenomena atau terlibat suatu keadaan 

dan  menggunakan  bahasa sebagai  strategi  untuk  menyampaikan 

pendapatnya. 

Penelitian kualitatif berangkat dari teori menuju data yang 

kemudian menghasilkan suatu kesimpulan antara sesuai atau 

didaknya data dan teori. Pendekatan ini bersifat deskriptif dengan 

perspektif secara subjektif dari peneliti pada proses analisis. 

Menurut Hasyim11, bagian penting pada penelitian kualitatif 

 
adalah saat peneliti merumuskan permasalahan atas penelitian dan 



17 

 

 

 
 

 

menemukan data lapangan. Poin pertama terletak pada bagaimana 

peneliti membuat konsepan atas suatu gejala yang diamatinya. 

Sementara pada poin kedua saat peneliti menemukan data lapangan 

yang menggunakan teori untuk menjelaskan masalah yang ditemui. 

Salah satu karakteristik penelitian kualitatif yang penting 

yaitu pengungkapan makna12. Hal ini bergantung pada bagaimana 

pengamatan peneliti terhadap suatu fenomena atau masalah. 

Pendekatan kualitatif menghasilkan kompleksitas karena mengkaji 

secara dalam suatu permasalahan. Lalu kompleksitas tersebut 

diuraikan secara naratif dan melibatkan penalaran. 

 

 
 

3.   Metode Penelitian 

 
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode 

analisis wacana kritis model Teun A. Van Dijk yang disebut juga 

sebagai Critical Discourse Analysis. Model analaisis tersebut 

melihat struktur teks dan kognisi sosial sebgai bagian dasar 

penelitian. Untuk melihat makna sesungguhnya dari suatu proses 

komunikasi, Van Dijk merumuskan struktur teks berupa makro 

struktur,  suprastruktur  dan  mikro  struktur  serta  proses  dibalik 

pembentukan teks yakni kognisi sosial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Rukajat, Ajat. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). 

Yogyakarta: Penerbit Deepublish. Hal 21 
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Dari ketiga struktur teks yang telah disebutkan, kemudian 

struktur-struktur tersebut dibagi pada beberapa unsur untuk melihat 

hal apa yang diamati serta elemen-elemen di setiap unsurnya sebagai 

penanda saat mengamati teks. Struktur makro memiliki unsur 

tematik yang elemennya berupa topik. Struktur ini berupa gambaran 

umum atau topik yang diangkat pada suatu teks. 

Unsur pada suprastruktur berupa skematik yang elemennya 

adalah skema atau susunan teks. Suprastuktur melihat bagaimana 

teks disusun dan penyampaian gagasan atau poin pada setiap bagian 

dalam teks. Termasuk wacana yang dikandungnya. 

Sementara mikro struktur terdiri dari beberapa unsur yaitu 

semantik yang melihat makna leksikal dan gramatikal teks, unsur 

sintaksis yang memperhatikan aturan tata kata, pemakaian kalimat 

aktif atau pasif, kata ganti dan proposisi. Unsur stilistik mengamati 

gaya atau style tulisan dan unsur retoris melihat bagaimana teks 

disampaikan kepada pembaca yang kemudian berhasil 

mempengaruhi atau mempersuasi pembaca pada apa yang 

disampaikan penulis. 

Selain itu model analisis wacana kritis milik Van Dijk juga 

mempertimbangkan proses kognisi sosial sebagai hal yang penting 

karena konstruksi suatu teks yang menyebabkan bagaimana teks 

tersebut memiliki makna dan substansi. 

4.   Teknik Analisis data 
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Kegiatan analisis dalam proses penelitian dilakukan secara 

sistematis dengan langkah-langkah: 

a.   Reduksi Data 

 
Reduksi data dilakukan  yakni dengan merangkum, memilih, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dalam hal ini peneliti 

fokus pada data yang terkait yaang sesuai dengan metode 

analisis yang dipakai. 

b.   Penyajian Data 

 
Penyajian data dilakukan dengan menampilkan dan 

menguraikan data, menyajikan bagan, mengklasifikasikan dan 

menguraikan hasil penelitian. 

c.   Verifikasi Data 

 
Dengan mengumpulkan informasi dan pengecekan terhadap data 

yang diperoleh dari sumber atau referensi lainnya untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu pesan-pesan kebaikan 

dalam tulisan dakwah. 

d.   Analisis data 

 
Analisa data dilakukan dengan menginterpretasi hasi temuan 

dengan data yang dikumpulkan. Analisis data dilakukan secara 

mendalam pada berbagai aspek termasuk menganalisis wacana 

keislaman yang kemudian dikorelasikan antara data temua dan 

sumber rujukan terpercaya. 

5.   Jenis dan Sumber data 
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a.   Sumber Data Primer 

 
Sumber data primer memberi data utama dan informasi langsung 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah enam artikel website disway.id yang telah 

dipilih. 

b.   Sumber Data Sekunder 
 

 

Pada penelitian ini sumber data sekunder   didapatkan 

dari beberapa buku berjudul Teori Komunikasi. Theories of 

Human Communication, Teknik Menulis Dakwah, Critical 

Discourse Analysist: landasan Teori, Metodologi dan 

Penerapan, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, 

Cara Praktis Membangun Website, Kajian Wacana: Teori, 

Metode dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana, 

Pendekatan Kualitatif (Qualitatie Research Approach), Analisis 

Teks Media. Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik dan Analisis Framing, Ilmu Dakwah. Perspektif 

Mabadi Syariah, Bahasa Jurnalistik. Panduan Praktis Penulis 

dan Jurnalis, Panduan Awal Penulis dan Jurnalis, 4 Pilar 

Jurnalistik: Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik, Menulis 

Artikel dan Tajuk Rencana. Panduan Praktis Penulis dan 

Jurnalis Profesional, serta Komunikasi dan Penyiaran Islam. 

Penulis juga mendapatkan sumber data sekunder dari jurnal. 

Daintaranya adalah jurnal dari Fakultas Dakwah dan Kounikasi 

serta Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yaitu Ilmu 

Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies, Tabligh: 

Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam ,   juga dari sumber 

jurnal lain seperti Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Jurnal 

Sosiologi, Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Jurnal 

Mediator,Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Jurnal Wacana 
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Politik-Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik, J-Simbol 

(Bahasa, Sastra dan Pembahasannya), Jurnal Kajian 

Jurnalisme, Jurnal Pendidik, Segara Widya: Jurnal Penelitian 

Seni, Jurnal E- Komunikasi, Jurnal Sosioteknologi, Jurnal 

Kalimah, dan Journal new Media & Society. Serta sumber 

pendukung berupa cyber data diantaranya 

https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-the- 

standpoint-theory-dalam-ilmu-komunikasi/4396/2 

 

https://puebi.readthedocs.io/en/latest/ dan 

 

http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/ 
 

6.   Teknik Pengumpulan Data 

 
Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan studi 

dokumentasi dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan 

dengan mengakses website disway.id untuk selanjutnya memilih 

beberapa artikel dan dikumpulkan dalam dokumentasi. Studi 

dokumentasi juga dilakukan untuk mengetahui sejarah dan latar 

belakang website dan menemukan profil pendiri website. 

Sementara studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan 

dataatau nformasi dari buku, artikel, majalah atau situs internet 

untuk mendukung proses analisis pada penelitian. 

http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-the-
http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/

