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ABSTRACT 

Populist propaganda in the 2019 elections can be seen from the jingle video for 

the 2019 song replace the president. Each lyric and scane of the 2019 Changing 

President's jingle video was analyzed using Norman Fairclough's critical 

discourse analysis model through three stages, namely text analysis (micro), 

discourse practice, and socio-cultural practice. This research method uses a 

qualitative approach, with the aim of the study being to find out how to find out in 

more detail about the populist propaganda contained in the 2019 Jingle changing 

president video. 

 

The results of this study indicate that there is populist propaganda in the jingle 

video for the song "2019 Change the President" by Johny the Alang. Based on the 

analysis carried out in text analysis, discursive practices and socio-cultural 

practices, the populist propaganda in the 2019 change of president video is 

obtained from the lyrics of the song which is a criticism of the government as a 

ruler and is not in power, besides that it can also be seen from the video scan 

which shows the problems social media in Indonesia. 

 

Keywords: Populist propaganda, critical discourse analysis, 2019 change of 

president 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pemilihan Umum yang kemudian disingkat menjadi Pemilu, dan 

selanjutnya disebut Pemilu, begitu akrab dengan masalah politik dan 

pergantian pemimpin, pemilu merupakan pesta demokrasi yang diadakan 

setiap periode atau masa pergantian kepemimpinan, sehingga pemilu akan 

sangat akrab di telinga masyarakat Indonesia. Pemilu tidak hanya soal 

memilih pemimpin dari tingkat pusat, daerah hingga kabupaten/kota, tetapi 

pemilu merupakan ajang untuk menilai sejauh mana integritas pemimpin 

yang akan memimpin Indonesia selama beberapa periode kedepan. 

Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu 

presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian 

publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo 

(Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, 

untuk memperebutkan kursi presiden (Zuhro, 2019 : 69). 

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 sangat ditunggu dalam 

ranah perpolitikan Indonesia. Pemilu sesungguhnya bukan sekadar arena 

untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, 

tetapi juga sebagai sarana untuk menilai kinerja pemimpin dan 

menghukumnya jika kinerja dianggap buruk. Dengan demikian, para 

pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan perwakilan rakyat maupun 

yang menduduki jabatan pemerintahan, diseleksi sendiri oleh rakyat. Pada 
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titik ini pemilu menunjukkan kemampuannya dalam menerjemahkan 

gagasan mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat 

(www.rumahpemilu.org dalam google.com). 

Dokumen Litbang Kompas dalam Pemilu Indonesia dianggap 

sebagai kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia. Hal ini 

dikarenakan berdasarkan data yang dimiliki Kompas, untuk setiap pemilu 

ada empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru 

sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta 

surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi 

pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan 

perwakilan di tingkat nasional dan daerah.  

 Pemilu pada dasarnya merupakan upaya demokratis yang 

diharapkan dapat menjadikan legislator dan eksekutif menjadi lebih 

akuntabel dihadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Ada 

beberapa tahapan yang harus diikuti dalam penyelenggaraan Pemilu, mulai 

dari prosesi seleksi sampai pada tahapan kampanye, sehingga prosesi 

Pemilu menyita banyak waktu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

merupakan lembaga yang secara langsung menangani prosesi Pemilu 

mulai dari standar calon yang dapat mengikuti pesta demokrasi tersebut 

sampai jadwal pelaksanaan Pemilu. 

Kampanye merupakan ajang bagi para calon eksekutif atau 

legislatif dari berbagai partai untuk mengenalkan dan menawarkan dirinya 

pada masyarakat. Kampanye politik menurut Lilleker & Negrine adalah 

http://www.rumahpemilu.org/
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periode yang diberikan oleh panitia Pemilu kepada semua kontestan, baik 

partai maupun perorangan, untuk memaparkan program-program kerja 

yang mempengaruhi opini publik sekaligus mobilisasi masyarakat agar 

memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan (Firmanzah, 

2008:271). Sedangkan kampanye menurut PKPU Nomor 15 tahun 2013 

pasal 1 ayat 17 adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para 

pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu. Dari 

beberapa pengertian tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

kampanye dalam Pemilu sangat berdampak terhadap perolehan suara pada 

saat Pemilu untuk itu diperlukan strategi kampanye yang persuasif dan 

inovatif. 

Kampanye adalah hal yang wajar dilakukan dalam sebuah pesta 

demokrasi. Kampanye juga membantu kontestan yang akan berkompetisi 

dipesta demokrasi mendulang suara. Namun yang harus digaris bawahi 

adalah tata cara kampanye haruslah dengan sehat dan tidak menjatuhkan 

atau bahkan mengumbarkan kebencian antara satu dengan lainnya. 

Berdasarkan data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2019 yang dirilis 

oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 29 September 2018, 

menyebutkan bahwa sebanyak 90 daerah atau 17,5 persen dari kabupaten 

atau kota di seluruh Indonesia masuk dalam katagori rawan tinggi isu 

ujaran kebencian. Sementara itu sisanya 424 daerah atau 82,5 persen 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia masuk katagori rawan sedang dikuti 

data-data tersebut diakses dari http://ahmina.or.id.  Dari data tersebut 

https://fahmina.or.id/
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menggambarkan bahwa ujaran kebencian terutama menjelang Pemilu 

masih tinggi hal ini berpotensi menjadi penyebab pemecah belah umat. 

 Strategi kampanye apapun yang dilakukan kontestan dalam pemilu 

sah-sah saja asalkan tidak memecah belah kerukunan beragama itu juga 

sesuai yang di firmankan dalam Al-Qur‘an Surah Ali ‗Imran ayat 103  

ًعا وَََّل تَ َفرَّقُ ْوا ي ْ ِه َعَلْيُكْم ِاْذ   ۖ   َواْعَتِصُمْوا ِِبَْبِل اللِّّٰه َجَِ َواذُْكُرْوا نِْعَمَت اللّّٰ
ُكْنُتْم َو  ۖ   ۤ  ِاْخَوا نًاۖ  ًء فَاَ لََّف بَ ْْيَ قُ ُلْوِبُكْم فََاْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتهۖ  ُكْنُتْم اَْعَدا

َها ُه لَ ُكْم اّٰيِّٰته ۖ   َعلّٰى َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر فَاَ نْ َقذَُكْم مِّن ْ ُ اللّّٰ ِلَك يُ بَ ْيِّ  ۖ  َكذّٰ
 َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدْونَ 

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 

menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 

kamu mendapat petunjuk.  

 

 Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tidak boleh memecah 

belah dalam bentuk apapun, karena hal tersebut sangat bertentangan 

dengan yang diinginkan oleh Islam sendiri karena Islam menginginkan 

umatnya untuk senantiasa hidup rukun. Begitupun dalam kampanye, 

kampanye yang dilakukan harus bersifat persuasif dan yang paling penting 

adalah tidak memecah belah umat.  

Strategi kampanye yang baik harus memiliki tujuan yang pasti, 

maka dari itu perlu dipastikan proses komunikasi politik dalam kampanye 

dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Strategi-strategi yang dilakukan 

dalam kampanye politik harus beragam, salah satunya konten di sosial 
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media seperti Instagram atau Twiitter dengan cara bermain tagar. Perang 

tagar terjadi pada Pemilu 2019 mulai dari ‗#jokowiduaperiode‘ sampai 

‗#2019gantipresiden‘. Perang tagar ini tidak dapat dihindarkan lagi 

pasalnya masing-masing tim sukses tidak ingin kalah strategi dalam 

kampanye Pemilu 2019 ini. Peranan media saat ini menjadi sangat sakral, 

karena media merupakan agen konstruksi dan sarana untuk menyampaikan 

pesan yang disebarkan dari komunikator ke penerima atau khalayak 

(Eriyanto, 2008: 6 22).  

Konten-konten yang disajikan dalam Pemilu 2019 tidak hanya 

sebatas perang tagar saja namun ada beberapa strategi kampanye yang 

dilakukan, dan yang juga sangat disoroti adalah dengan cara merilis video 

Jingle lagu kampanye. Kubu petahanan, merilis lagu Jokowi ‗Dua 

Periode‘. Sedangkan dari kubu Prabowo merilis lagu ‗2019 Ganti 

Presiden‘. sehingga saling serang menyerang dalam proses kampanye 

tidak dapat dihindarkan. 

Peneliti membatasi penelitian pada jingle lagu 2019 ganti presiden. 

Jingle lagu 2019 ganti presiden yang selanjutnya dibuat video clip dan 

menjadi perbincangan publik terkhusus di media sosial. Video jingle 2019 

ganti presiden merupakan manifestasi dan tindak lanjut dari tagar 

#2019gantipresiden yang menjadi pembahasan dan viral di media sosial 

dalam beberapa waktu terakhir. 

Video jingle lagu 2019 ganti presiden berisikan lirik keluhan dan 

ketidakpuasan terhadap rezim pemerintah yang berkuasa saat ini. Sejumlah 
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nama dari kalangan politisi sampai artis masuk dalam video jingle 2019 

ganti presiden. Nama-nama seperti Amien Rais, Fadli Zon, Ahmad Dani, 

Neno Warisma dan sejumlah nama lainnya masuk dalam video jingle 2019 

ganti presiden. Menariknya video clip #2019GantiPresiden ini. Di unggah 

melalui akun Facebook Mardani Ali Sera, video klip ini sudah dibagikan 

lebih dari 50 ribu kali dalam 12 jam dan sudah ditonton 600 ribu kali. 

(https://www.brilio.net/selebritis/4-seleb-ini-terlibat-dalam-video-klip-

lagu-2019gantipresiden--180607j.html dalam google.com) 

Video klip 2019 ganti Presiden dirilis di Youtube pada Kamis 

(7/6/2018). Video ini syarat dengan berbagai wacana yang ingin dibangun. 

Wacana diartikan sebagai praktik ideologi yang memiliki strategi utama 

dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima 

secara taken for granted (Eriyanto, 2006). Pengertian wacana dijelaskan 

Norman Fairclough sebagai praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis 

yang bisa terungkap melalui tulisan, pembicaraan, kial gambar, diagram, 

film atau musik (Haryatmoko, 2016). Wacana juga diartikan sebagai 

hubungan dialektis struktur, yang dirancang untuk membentuk kembali 

dan melanggengkan sifat ideologis struktur kekuasaan (Fairclough, 1995). 

 Pergulatan wacana yang terjadi dari video klip 2019 ganti presiden 

tidak hanya sebatas pengaruh dari sosio kultural saja, pergulatan tersebut 

juga dapat terlihat dari teks-teks yang ada dalam video klip tersebut. Selain 

wacana yang dibangun dalam video klip, tim kampanye Prabowo juga 

menggagas propaganda populis. 

https://www.brilio.net/selebritis/4-seleb-ini-terlibat-dalam-video-klip-lagu-2019gantipresiden--180607j.html
https://www.brilio.net/selebritis/4-seleb-ini-terlibat-dalam-video-klip-lagu-2019gantipresiden--180607j.html
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Populisme Prabowo dalam dinamika kampanyenya dibangun 

dengan menggunakan modal interaksi lewat jalur diskursif. Hal ini terlihat 

adanya kombinasi antara dua gagasan pemimpin terdahulu yaitu 

nasionalisme konfrontatif dan anti-neokolonialisme barat ala Soekarno dan 

konsepsi pembangunan integral ala Soeharto dalam narasi populis. Dua 

gagasan besar ini menginspirasi visi Prabowo yang berorientasi 

pembangunan yang adil dan makmur bagi rakyat kecil dengan dorongan 

sentimen anti-asing (Margiansyah, 2019:54).  

Berdasarkan dari banyak fakta inilah, kemudian peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam terkait video 2019 ganti presiden yang merupakan 

strategi kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang merupakan 

tim sukses dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan wakil 

presiden Sandiaga Uno dalam melancarkan propaganda populisnya. Selain 

itu peneliti juga tertarik mengkaji tentang pergulatan wacana yang terjadi 

dalam video 2019 ganti Presiden dengan menggunakan Analisis Wacana 

Kritis Model Norman Fairclough. Sehingga penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti berjudul ―Propaganda Populis dalam Pemilu 2019 

(Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough dalam Video Jingle Lagu 

2019 Ganti Presiden)‖. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini ingin 

menjawab pertanyaan: ―Bagaimana Video Lagu 2019 Ganti Presiden 

Sebagai Propaganda Populis dalam Pemilu 2019?‖ 
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C. Tujuan Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui 

secara lebih rinci mengenai propaganda populis yang terdapat dalam 

video Jingle 2019 ganti presiden dengan menggunakan analisis wacana 

kritis model Norman Fairclough. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

Hasil Penelitian ini sebagai bahan rekomendasi secara akademis 

untuk kajian keilmuan komunikasi khususnya berkaitan dengan 

analisis wacana kritis model Norman Fairclough. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai acuan bagi, Pelaku 

politik : 

a. Bagi para tim sukses agar lebih teliti dalam melakukan strategi 

kampanye. 

b. Bagi pembaca dan penikmat lagu diharapkan dapat memahami 

makna propaganda populis dalam video 2019 ganti presiden. 

c. Bagi mahasiswa dapat menjadi referensi dan pengetahuan untuk 

pengembangan penelitian berikutnya. 

E. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka berikut ini digunakan sebagai acuan dalam 

meneliti agar terhindar dari tindakan plagiasi maupun kesamaan hasil 

penelitian. Oleh peneliti, tinjauan pustaka dijadikan referensi sekaligus 
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pembatas pada rumusan dan masalah penelitian. Berikut beberapa tinjauan 

pustaka yang telah dirujuk oleh peneliti. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ayatullah (2014) berjudul 

Korupsi dalam Wacana Pers Lokal (Analisis Wacana Kritis Norman 

Fairclough terhadap Teks Berita Kasus Hambalang Tahun 2013 pada 

Surat Kabar Malang Post). Hasil analisis Ayatullah menunjukkan terdapat 

dua wacana yang merepresentasikan kasus Hambalang tahun 2013 pada 

surat kabar Malang Post, yaitu wacana hukum dan korupsi yang 

menggambarkan kasus Hambalang sebagai bentuk tindak pidana korupsi 

yang menuntut adanya penyelesaian hukum dan wacana politik dan 

kekuasaan yang menggambarkan konspirasi dan konflik kepentingan di 

antara elit politik yang terlibat dalam kasus tersebut. 

Kedua, Skripsi yang dilakukan oleh Pranan Sutiono Saputra, 

mahasiswa program studi S-1 Desain Komunikasi Visual jurusan Desain 

Fakultas Seni Rupa Institut Seni Rupa Indonesia dengan judul Analisis 

Wacana Kritis Iklan Film Pendek Line Versi “Ada Apa Dengan Cinta”. 

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni tentang analisis wacana kritis. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam iklan tersebut banyak terkandung wacana yang sengaja 

dikonstruksikan. Salah satunya, yaitu wacana nostalgia melalui 

pengadaptasian film Ada Apa dengan Cinta? (2002). Dalam iklan ini, 

nostalgia diposisikan sebagai komoditas. Nostalgia hannyalah satu dari 

sekian banyaknya wacana yang dikonstruksikan di dalam iklan yang pada 
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akhirnya seluruh wacana akan bermuara pada kepentingan ekonomi 

kapitalis. Pengadaptasian tersebut dipandang sebagai upaya yang 

dilakukan Line untuk meminimalisir kegagalan promosi karena penggemar 

franchise film Ada Apa dengan Cinta? (2002) yang berumur 27-37 tahun 

pada 2014 masih ada dan jumlahnya cukup besar. Selain itu, pemilihan 

Youtube sebagai media penayangan, dampak masifnya respon khalayak 

yang berupa pemberitaan media, meme, video parodi, bandwagon effects, 

akan memberikan keuntungan yang besar bagi Line dan Miles Production. 

Ketiga penelitian yang dilakukan Rangga Kusuma dengan judul 

Populisme Islam di Indonesia : Studi Kasus Aksi Bela Islam Oleh GNPF-

MUI Tahun 2016-2017 (sumber : Rangga Kusumo, 2018). Dari hasil 

penelitian ini ditemukan bahwa, walaupun Aksi Bela Islam 

memperlihatkan adanya unsur-unsur populisme Islam, seperti aliansi 

multikelas dan narasi satu ummah, namun gerakan Aksi Bela Islam ini 

lebih merupakan populisme Islam semu (pseudo Islamic populism), dari 

pada populisme Islam baru yang diargumentasikan oleh Hadiz. Studi ini 

menemukan bahwa hanya sebagian saja unsur yang dipenuhi. Aliansi Dari 

mereka yang terhimpun tidak bertahan lama, serta pemaknaan terhadap 

ummah beragam di antara peserta Aksi Bela Islam sendiri. Hal Ini 

menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan tertentu dalam membangun 

konsep populisme Islam Telah membuat konsep tersebut kurang mampu 

menangkap fenomena populisme di dalam konteks masyarakat Muslim. 
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No Nama 

Penulis 

Judul Artikel Hasil Persamaan Perbedaan Kritik 

1 Ayatullah Korupsi dalam Wacana 

Pers Lokal (Analisis 

Wacana Kritis Norman 

Fairclough terhadap 

Teks Berita Kasus 

Hambalang Tahun 

2013 pada Surat Kabar 

Malang Post). (sumber 

: Ayatullah, 2014) 

Hasil analisis Ayatullah 

menunjukkan terdapat dua 

wacana yang 

merepresentasikan kasus 

Hambalang tahun 2013 pada 

surat kabar Malang Post, yaitu 

wacana hukum dan korupsi 

yang menggambarkan kasus 

Hambalang sebagai bentuk 

tindak pidana korupsi yang 

menuntut adanya penyelesaian 

hukum dan wacana politik dan 

kekuasaan yang 

menggambarkan konspirasi dan 

konflik kepentingan di antara 

elit politik yang terlibat dalam 

kasus tersebut. 

. 

Analisis Wacana 

Kritis Norman 

Fairclough 

Lebih mendalami 

teks berita 

Hanya spesifik 

pada pemberitaan 

saja 

2. Pranan 

Sutiono 

Saputra 

Analisis Wacana Kritis 

Iklan Film Pendek Line 

Versi “Ada Apa 

Dengan Cinta”. 

(sumber: Pranan 

Sutiono Saputra, 2018) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam iklan tersebut 

banyak terkandung wacana 

yang sengaja dikonstruksikan. 

Salah satunya, yaitu wacana 

nostalgia melalui 

pengadaptasian film Ada Apa 

dengan Cinta? (2002).  

Menggunakan 

Analisisis Wacana 

Kritis Model 

Norman Fairclough 

sebagai pisau 

berfikir 

Lebih mendalami 

pemaknaan dibalik 

iklan pendek dan 

promisi film 

Hanya berfokus 

pada wacana 

nostalgia. 

3. Rangga 

Kusuma 

Populisme Islam di 

Indonesia : Studi Kasus 

Aksi Bela Islam Oleh 

GNPF-MUI Tahun 

hasil penelitian ini ditemukan 

bahwa studi ini menunjukkan 

bahwa walaupun Aksi Bela 

Islam memperlihatkan adanya 

Penelitian yang 

dilakukan mencakup 

tentang pokok 

pembahasan tentang 

Lebih mendalami 

tentang populisme 

Islam dalam Aksi 

bela negara. 

 

Tabel 1. Telaah pustaka 
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Sumber : Olahan Peneliti

2016-2017 (sumber : 

Rangga Kusumo, 2018) 

unsur-unsur populisme Islam, 

seperti aliansi multikelas dan 

narasi satu ummah, namun 

gerakan Aksi Bela Islam ini 

lebih merupakan populisme 

Islam semu (pseudo Islamic 

populism), daripada populisme 

Islam baru yang 

diargumentasikan oleh Hadiz. 

Populisme. 
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F. Landasan Teori 

1. Kampanye Politik dalam Tinjauan Teori dan Bentuk 

Menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 

Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang 

ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan 

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum Pasal 267 ayat (1) dikatakan bahwa 

kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik 

masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Jadi 

berdasarkan pada definisi di atas arti kampanye adalah sebuah 

purpose to something. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang 

ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, 

sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar 

atau pemberi informasi. 

Pengertian kampanye yang dikemukakan oleh Kotler dan 

Roberto dalam Cangara, adalah sebagai berikut 

“campaign is an organized effort conducted by one group (the 

change agent) which intends to persuade other (the target 

adopters), to accept, modify, or abandon certain ideas, 

attitudes, practices and behavior”.  

Terjemah: ―kampanye ialah sebuah upaya yang dikelola oleh 

satu kelompok (agen perubahan) yang ditujukan untuk 

mempersuasi target sasaran agar bisa menrima memodifikasi 

atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu‖. 
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Jika dikaji melalui definisi kampanye yang telah dibahas 

diatas, maka setiap aktivis kampanye setidaknya harus 

mengandung empat hal, yakni: 1) Tindakan kampanye yang 

ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, 2) Jumlah 

khalayak sasaran yang besar, 3) Biasanya dipusatkan dalam kurun 

waktu tertentu, dan 4) Melalui serangkaian tindakan komunikasi 

yang terorganisasi.  

Melalui pemaparan diatas sehingga, yang dimaksud 

kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan 

untuk mengambil simpati masyarakat dengan cara menunjukkan 

atau menawarkan yang baik-baik atas dirinya, dan mengumumkan 

apa saja visi misi mereka untuk menduduki dan memimpin 

pemerintahan. 

2. Lagu Sebagai Pesan Komunikasi dalam Kampanye 

Lagu memiliki bentuk atau karakter yang sama dengan 

komunikasi massa, dimana pada lagu, komunikasi berlangsung 

satu arah dari musisi kepada pendengar, lalu komunikator dalam 

hal ini musisi juga melibatkan banyak pihak dalam satu lembaga 

pada proses produksi sampai lagu tersebut didistribusikan, 

selanjutnya setelah lagu didistribusikan, komunikator atau musisi 

tidak lagi mengenal komunikan atau pendengar yang terdiri dari 

lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Fungsi komunikasi massa 

sebagai sarana persuasi juga erat kaitannya dengan fungsi lagu. 
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Persuasi dapat berupa pengukuhan atau bahkan pengubah sikap 

dan nilai pada seseorang. 

Sebagai media komunikasi, sebuah lagu menyampaikan 

pesan melalui lirik. Musisi berperan sebagai komunikator, dan lirik 

lagu menjadi saluran bagi pengarang untuk menyampaikan pesan. 

Pesan berupa ekspresi dari pengarang untuk mengungkapkan 

kegundahan, kemarahan, cinta, atau kritik yang disampaikan 

kepada pendengar sebagai penerima pesan. Ketika sebuah lagu 

diciptakan dan diperdengarkan terjadi pertukaran gagasan, ide, 

serta opini antara pengarang dengan pendengar. pengarang 

menyampaikan isi pikirannya berupa nada dan lirik agar pendengar 

mampu menangkap pesan yang terkandung didalamnya. Dalam 

pertukaran gagasan, ide, serta opini tersebut proses komunikasi 

terjadi melalui lambang musik berupa nada, dan lirik berupa teks 

dalam sebuah lagu.  Lagu dalam kaitannya dengan kampanye 

politik merupakan alat atau media yang digunakan dalam 

mempersuasi pemilih. Penggunaan lagu menjadi sangat efektif 

dalam proses kampanye politik.  

3. Definisi Propaganda  

Kata propaganda berasal dari bahasa Latin propagare 

yang berarti perluasan, penyebarluasan, pengembangan, atau 

pemekaran. Kata tersebut semula mengacu pada sebuah lembaga 

yang didirikan pada tahun 1622 oleh Gereja Katolik Roma (waktu 
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itu dipimpin oleh Paus Gregorius XV) yang  tugasnya antara lain, 

menyebarluaskan agama Katolik ke luar negeri. 

Harold D Laswell menyebutkan propaganda adalah 

kontrol opini yang dilakukan melalui simbol simbol yang 

mempunyai arti, atau menyampaikan pendapat yang kongkrit dan 

akurat (teliti). Senada dengan Laswell, Leonard W. Dobb pun juga 

mengatakan bahwa propaganda adalah usaha sistematis yang 

dilakukan oleh individu yang masing-masing berkepentingan untuk 

mengontrol sikap kelompok individu lainnya dengan cara 

menggunakan sugesti dan sebagai akibatnya mengontrol kegiatan 

tersebut 

R.A. Santoso Sastropoetro mendefinisikan propaganda 

sebagai suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah 

direncanakan secara saksama untuk mengubah sikap, pandangan, 

pendapat, dan tingkah laku dari penerima (komunikan) sesuai 

dengan pola yang telah ditetapkan oleh komunikator. Dari definisi 

propaganda tersebut, Sastropoetro berpendapat setidaknya ada 

tujuh elemen yang ada dalam sebuah propaganda. Elemen-elemen 

tersebut, adalah 1) adanya komunikator yang menyampaikan 

informasi tertentu; 2) adanya komunikan; 3) adanya kebijaksanaan 

atau politik propaganda yang menentukan isi dan tujuan yang 

hendak dicapai; 4) adanya pesan tertentu yang telah dirumuskan; 5) 

adanya sarana atau medium; 6) adanya teknik yang selektif; dan 7) 
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adanya kondisi dan situasi yang memungkinkan dilakukannya 

propaganda (Sastropoetro, 1988:35—36). 

Setiap proses propaganda, seorang propagandis tidak 

selalu terang-terangan menyampaikan maksud dan tujuannya. Ada 

dua tipe propaganda yaitu propaganda terbuka dan propaganda 

tertutup. Propaganda terbuka artinya, metode yang digunakan oleh 

seorang propagandis secara terang-terangan menyingkapkan tujuan. 

Misalnya seorang kandidat politik yang terang-terangan berusaha 

memperoleh suara. Sedangkan propaganda tertutup artinya, 

menyelinapkan tujuan-tujuan dalam komunikasi, bahkan sasaran 

propaganda tidak tahu jika dirinya sedang dipropaganda oleh 

propagandis. 

4. Definisi Populisme 

Fenomena mengenai populisme merupakan fenomena 

global era kontemporer yang meluas yang kerap diasosiasikan 

dengan kemenangan Trump dan Brexit (Ronald dalam 

Margiansyah, 2019). Kompetisi antar populisme memang bukan 

merupakan hal baru dan banyak terjadi dibelahan dunia lain dimana 

populis dari spektrum ideologi yang berseberangan seperti populis 

sekuler melawan politik Islam Timur Tengah, populis kanan 

ultranasionalis dan kiri sosialis-komunis menentang kemapanan 

liberal, konservatif, dan sosial demokratis di Eropa (Vedi dalam 

Margiansyah, 2019). Namun, kasus populisme Indonesia beberapa 
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tahun terakhir menjadi unik karena tren menunjukkan bahwa 

ideologi nasionalisme dan jejaring politik mapan merupakan basis 

penopang dari kebangkitan kedua figur populis dalam kontestasi 

politik nasional terkini (Margiansyah, 2019). 

Mengikuti tren tersebut, studi-studi mengenai populisme 

juga mulai menjamah Indonesia. Kecenderungan ini bukanlah hal 

yang mengejutkan mengingat dalam sejarah Indonesia, populisme 

telah muncul dalam berbagai bentuk, bahkan sudah ada sebelum 

era reformasi. Pada era Soekarno misalnya, muncul aliansi 

perlawanan yang digagasnya untuk melawan kolonialisme yang 

dikenal dengan semboyan Nasionalisme, Agama, Komunisme 

(Nasakom). Selain itu, Hadiz (2016) juga menyebutkan munculnya 

gejala populisme Islam lama (old Islamic populism), yang muncul 

sebagai warisan dari kebangkitan Pan-Islamisme yang muncul pada 

awal abad ke-20.  

Pada masa akhir Orde Baru, populisme dalam bentuk 

gerakan mahasiswa muncul untuk menurunkan kekuasaan rezim 

Soeharto yang dianggap korup dan tidak demokratis. Setelahnya, 

pada masa reformasi, beberapa analisis menunjukkan adanya 

bentuk-bentuk populisme yang terjadi di Indonesia yang 

disematkan ke beberapa presiden mulai dari Megawati 

Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo 

(sebagai gubernur).  
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Di beberapa negara Eropa, suara mereka yang merasa 

tidak diperhatikan oleh elite yang mapan tersebut kemudian 

menemukan salurannya di partai-partai sayap kanan yang 

menyuarakan keresahan mereka, seperti AfD di Jerman, SPD di 

Ceko, dan Podemos di Spanyol. Cas Mudde (2007) lebih lanjut 

mengemukakan karakteristik dari populisme bahwa filosofi dasar 

dari populisme terbagi dalam tiga ciri, yaitu anti-kemapanan (anti-

establisment), otoriterisme, dan nativisme. Anti-kemapanan 

dipahami sebagai sebuah filsafat yang menekankan pada nilai 

kebijaksanaan dan kebajikan dari ordinary people atau the silent 

majority melawan berdirinya penguasa. Populisme mencerminkan 

sinisme mendalam dan kebencian kepada penguasa atau pejabat 

pemerintah yang ada. Ordinary people merupakan pihak homogen 

yang dianggap baik dan layak untuk menggantikan elite yang tidak 

jujur. Selanjutnya otoritarianisme dipahami sebagai dukungan 

untuk memunculkan kekuatan personal yang diberikan kuasa 

kepemimpinan, memimpin dengan kuat dan karismatik sehingga 

dapat dianggap mencerminkan kehendak rakyat. Sedangkan 

nativisme atau nasionalisme xenophobia yang mengasumsikan 

bahwa semua ―orang‖ adalah kesatuan yang seragam atau homogen 

dengan identitas yang sama, di mana negara harus mengecualikan 

orang-orang dari negara dan budaya lain 
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Analis Teks Praktik 

Kewacanaan 

Praktik sosial-

budaya 

G. Kerangka Pemikiran 

 

Video 2019 Ganti Presiden 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

Propaganda Populis 

(1) Adanya Komunikator 

(2) Adanya Komunikan 

(3) Kebijakan Politik propaganda 

(4) Pesan yang dirumuskan 

(5) sarana dan Medium 

(6) Teknik yang selektif 

(8) kondisi dan situasi 

(Sastropoetro, 1988:35—36) 

 

Sumber : Olahan Peneliti 
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H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengusung metode kualitatif dengan 

menitikberatkan pada analisis teks dan konteks dalam subjek penelitian. 

Metode kualitatif ini dipilih, karena metode ini dapat menganalisa 

identitas luar dari sebuah teks video, yang menghubungkan teks video 

pada isu yang dibawanya, serta membongkar identitas kekuasaan dan 

konsekuensi apa sajakah yang dapat ditimbulkannya (Jorgensen dan 

Phillips, 2007: 3). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek 

Subjek penelitian ini adalah video jingle lagu 2019 ganti 

presiden. Video ini—atau bisa pula kita sebut akan mengalami 

beberapa perubahan secara bentuk untuk kemudian diaplikasikan ke 

dalam penelitian. Pertama, video dalam bentuk aslinya, yakni 

rangkaian audio-visual yang utuh dan membentuk sebuah seni 

pertunjukan dengan berbagai aspeknya. Bentuk utuh ini—dalam 

tataran teknis penelitian—kemudian akan diterjemahkan ke dalam 

teks tulis yang berupa rangkaian script yang berupa dialog dan 

adegan pada setiap scene. Memungkinkan pula akan terdapat 

pemisahan antara teks lagu dan adegan, dengan audio effect untuk 

mendapatkan unsur yang utuh dari video tersebut. kemudian akan 

memasuki beberapa tahapan dalam penelitian. 
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b. Objek  

Objek yang ingin dituju adalah propaganda Populis yang ingin 

kita cari dalam video 2019 ganti presiden dengan menggunakan 

metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough. 

Propaganda di sini, adalah serangkaian pola atau domain-domain 

yang digunakan dalam video 2019 ganti presiden dalam membingkai 

sebuah lagu ke dalam bentuk video. Praktik ini, bisa berupa 

kecenderungan, serta berbagai bentuk konstruk yang memungkinkan 

untuk digunakan dalam menerjemahkan atau mendefinisikan tentang 

kelompok, pandangan, ideologi atau berbagai entitas lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Secara sederhana, dalam penelitian ini, data diambil dengan 

metodologi studi dokumentasi dan pustaka, yang dalam 

perkembangannya memungkinkan akan mengambil data dalam dua cara 

yakni dengan metode elitisasi (pemerolehan) dan evaluasi (dengan studi 

dokumen dan pustaka, atau penemuan dalam kerja lapangan) (Ibrahim 

(ed.), 2009:5). 

Pengumpulan data dengan metode ini, diperoleh dari realitas 

yang nyata dan realitas ini diakui sebagai teks dalam kesimpulan 

teoritis (Ibrahim (ed.), 2009:5). Realitas itu (yang dalam penelitian ini 

adalah Video 2019 ganti presiden) akan diambil— secara teoritis—per-

bagian dan unsur-unsurnya, lalu menempatkannya kembali teks ―bentuk 

baru‖ tersebut ke dalam kemungkinan-kemungkinan signifikasi. Dari 
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sini kemudian kita memperoleh data penelitian serta dapat 

memetakannya kedalam tingkatan-tingkatan signifikasi. Selanjutnya, 

teks di luar video (dokumentasi dan pustaka lain), diambil pula untuk 

melengkapi atau bahkan mereduksi beberapa data yang telah didapatkan 

dari dalam realitas subjek. Dari sini maka akan diperoleh data dengan 

kualitas dan kuantitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam 

penelitian. 

4. Metode Analisis 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis 

wacana kritis model Norman Fairclough. Model Norman Fairclough ini 

dipilih, dibandingkan model-model lain seperti Teun A. Van Djik, yang 

lebih menekankan pada kognisis sosial individu yang memproduksi 

teks, atau model Ruth Wodak yang lebih menekankan pada sisi wacana 

historis, ataupun model Sara Mills yang lebih menekankan pada 

bagaimana wanita ditampilkan pada teks, menurut peneliti beberapa 

model tersebut kurang dapat dijadikan model dalam penelitian ini, 

sehingga model Norman Fairclough yang dipilih sebagai metode 

analisis dalam penelitian ini, karena penelitian terhadap propaganda 

melibatkan dua konstelasi kekuatan dan pengaruh, yang kemudian di 

dalamnya memunculkan domain-domain yang membentuk konstruk 

yang saling bertarung didalam teks, kemudian model Norman 

Fairclough dapat melihat lebih dalam bagaimana propaganda populis 

dimainkan dalam lirik-lirik lagu atau permainan visual. 
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Analisis wacana menggunakan pendekatan kritis 

memperlihatkan keterpaduan: (a) analisis teks; (b) analisis proses, 

produksi, konsumsi, dan distribusi teks; serta (c) analisis sosiokultural 

yang berkembang di sekitar wacana itu. Pendekatan Fairclough dalam 

menganalisis teks berusaha menyatukan tiga tradisi yaitu (Jorgensen 

dan Phillips, 2007:124): (a) Analisis tekstual yang terinci di bidang 

linguistik; (b) Analisis makro-sosiologis praktik sosial (termasuk teori 

Fairclough, yang tidak menyediakan metodologi untuk teks-teks 

khusus); (c) Tradisi interpretatif dan mikro-sosiologis dalam sosiologi 

(termasuk etnometodologi dan analisa percakapan) dimana kehidupan 

sehari-hari diperlakukan sebagai produk tindakan seseorang. Tindakan 

tersebut mengikuti sederet prosedur dan ―kaidah akal sehat‖. 

5. Teknik Keabsahan Data 

Menurut Bugin (2011), salah satu cara paling penting dan 

mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan 

triangulasi peneliti, metode, teori dan sumber data. Mengacu pada 

Denzin dalam Bungin maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian 

keabsahan dapat memanfaatkan : peneliti, metode, teori dan sumber 

data (Burhan, Bungin, 2011 : 264). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data 

dengan metode triangulasi sumber menurut Sugiyono (2013: 330) 

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber data adalah 
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menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai 

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi 

atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap 

memiliki sudut pandang yang berbeda Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sumber-sumber seperti hasil wawancara di Youtube dan 

wawancara di media online. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti terkait 

propaganda populis dalam video jingle lagu ―2019 ganti presiden‖ karya 

John sang alang melalui tahap analisis, dengan menggunakan analisis 

wacana kritis Norman Fairclough yang dikaji menjadi tiga dimensi yaitu 

analisis teks (mikro), praktik kewacanaan (discourse practice), dan praktik 

sosial-budaya (sosiocultural practice) dari video jingle lagu  ―2019 ganti 

presiden‖ yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis wacana kritis dengan menggunakan model 

Norman Fairclough melalu tiga aspek yakni makna teks, praktik 

kewacanaan, dan praktik sosial-budaya dari video jingle lagu  ―2019 

ganti presiden‖ memposisikan pencipta lagu dan pendengar dalam 

satu entitas yang sama yakni sebagai rakyat. Secara analisis teks video 

jingle lagu ―2019 ganti presiden‖ dapat dimaknai sebagai representasi 

dari kritik rakyat kepada pemerintahan yang tidak dapat menjalankan 

kebijakan dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi problematika yang 

kompleks. Kemudian dalam praktik kewacanaan (discourse practice) 

yang diperoleh dari produksi dan konsumsi teks, bahwa lagu ini dibuat 

berdasarkan keresahan dari penulis yang merupakan rakyat Indonesia 

terkait masalah yang terjadi namun dalam konsumsi teks tentu adanya 
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perbedaan persepsi dikarenakan ada pro dan kontra dalam konsumsi 

video tersebut. Kemudian pada aspek praktik sosial-budaya 

(sosiocultural practice) bahwa aspek sosial budaya dan ekonomi 

politik memberikan pengaruh dalam penciptaan lagu ―2019 ganti 

presiden‖ karena penyebab penciptaan lagu tersebut adalah keadaan 

ekonomi Indonesia yang tidak membaik dan naiknya harga-harga 

kebutuhan pokok, kemudian dalam proses penciptaan lagu Johny sang 

alang tanpa pengaruh dari pihak mana pun, namun dalam produksi 

video jingle lagu ―2019 ganti presiden‖ terdapat kepentingan politik 

dalam pemilihan presiden 2019. 

2. Propaganda populis dalam video jingle lagu ―2019 ganti presiden‖ 

karya Johny sang alang dapat diambil kesimpulan bahwa video jingle 

lagu tersebut mengandung makna populis yang berasal dari lirik lagu 

dan visual yang ada didalamnya Melalui lirik lagu ―2019 ganti 

presiden‖ secara implisit pencipta lagu ingin memberikan pandangan 

sekaligus kritikan kepada Pemerintahan.  

B. Saran 

 Semua penjelasan dalam penelitian ini masih sangat perlu di 

eksplorasi lebih lanjut karena peneliti menyadari bahwa, dalam penelitian 

ini Analisis yang dilakukan kurang mendalam dan komprehensif untuk itu 

diharapkan kaum intelektual yang tertarik meneliti kajian analisis wacana 

kritis untuk melakukan penelitian yang lebih baik.  
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 Pembahasan mengenai kajian analisis wacana kritis terus 

berkembang di Indonesia, terutama analisis wacana kritis model Norman 

Fairclough. Prinsip dasar dari kajian analisis wacana kritis untuk 

mempertemukan antara teks dan konteks serta wacana dan keadaan sosial 

yang mempengaruhi terciptanya teks tersebut 

 Setelah melalui pengamatan dan analisa dalam penelitian ini.  

peneliti menemukan beberapa hal yang patut digaris bawahi untuk 

dijadikan bahan evaluasi bagi pencipta lagu ―2019 ganti presiden‖  kepada 

pemilik lagu dan pembaca sebagai berikut : 

1. Untuk pemilik lagu, yakni Johny sang alang diharapkan untuk selalu 

menyuarakan kritik sosial yang mendalam pada setiap karyanya 

sehingga para pendengar senantiasa tergerak untuk tetap kritis dalam 

menanggapi isu sosial yang ada dalam hal ini terkait kebijakan 

pemerintah yang kurang memihak terhadap rakyatnya. 

2. Untuk Pembaca terkhusus mahasiswa sebagai agen of change dan 

sosial control kita patut memegang prinsip nilai-nilai kebenaran serta 

menegakkan keadilan. Terus memberikan kritik melalu media apa saja 

dalam penelitian seperti lagu 2019 ganti presiden yang memberikan 

kritik  tajam kepada orang-orang yang menyeleweng dari nilai-nilai 

kebenaran  terutama kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, 

namun kritik yang progresif  disertai saran dan data.  Kritik itu sangat 

diperlukan bahkan jika orang-orang dan negara ini  sudah baik, karena 
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agar lebih baik kedepannya karena sudah menjadi tugas dan 

kewajiban untuk selalu menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 
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