
 

 
 

 ABSTRAK 

 

Elsa Tania Putri 

Wacana  Nilai-Nilai Keadilan Gender di Web Swararahima.com (Analisis 

Wacana Model Teun A van Dijk) 

Website Swararahima.com adalah sebuah wadah online yang menyebarkan 

nilai-nilai keislaman termasuk didalamnya memuat nilai-nilai keadilan gender. 

Tentunya hal ini tidak berangkat dari angan-angan kosong, hal ini dilatar 

belakangi oleh fenomena-fenomena yang ada disekitar kita. Website ini 

menyajikan artikel mengenai advokasi keadilan khususnya bagi kaum perempuan 

yang kerap kali ter-marginalkan dalam hal pendidikan, sampai hal-hal yang 

menyangkut dengan aktifitas sehari-hari. Agar pembahasannya jelas dan terarah, 

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.  

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur makro, 

superstruktur dan struktur mikro nilai-nilai keadilan gender pada website 

Swararahima.com dengan menggunakan pisau analisis wacana model Teun A Van 

Dijk. Untuk menjawab hal tersebut maka dapat disimpulkan fokus penelitian pada 

penelitian ini terdapat 3 unsur. Pertama, bagaimana unsur struktur makro Nilai-

Nilai Keadilan Gender pada Website Swararahima.com. Kedua bagaimana unsur 

superstruktur Nilai-Nilai Keadilan Gender pada Website Swararahima.com. 

Ketiga bagaimana struktur mikro Nilai-Nilai Keadilan Gender pada Website 

Swararahima.com. 

Menurut teori Teun A Van Dijk struktur makro merupakan sebuah makna 

global dari topik dalam suatu teks, sedangkan superstruktur merupakan skema 

atau rangkaian bagaimana sebuah pendapat dapat disusun dan dirangkai dalam 

suatu wacana secara sistematis dan yang terakhir adalah struktur mikro yaitu 

makna yang terkandung dalam suatu teks atau wacana. 

Dalam penggalian pesan dakwah Nilai-Nilai Keadilan Gender pada Website 

Swararahima.com ini peneliti mengguakan model analisis wacana Teun A Van 

Dijk. Akan tetapi pada penelitian ini penulis membatasi fokus pembahasannya, 

dimana peneliti hanya menggali pada struktur teksnya saja yang dibangun oleh 

unsur struktur makro, unsur superstruktur dan unsur struktur mikro. 

Setelah dianalisis secara mendalam  menggunakan model wacana Teun A 

Van Dijk terhadap artikel-artikel pilihan yang dianalisis pada tiap kalimatnya 

mengandung topik, skema, maksud, koherensi, metafora serta didukung oleh 

pengemasan bahasa yang baik sehingga tersusunlah wacana yang mampu 

memudahkan pesan dakwah tersampaikan kepada pembaca. Disamping itu 

wacana-wacana inipun diperkuat dengan menghadirkan sosok tokoh Islam yang 

kini menjadi suri tauladan yang baik. 

Kata kunci: Analisis Wacana, Teun A Van Dijk, Swararahima.com 

 


