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FENOMENA KESALAHAN BERPIKIR DALAM WACANA SOSIAL POLlTIK NASIONAL: 

Studi Atas Pernyataan-Pernyataan Tokoh dan Pengamat Sosial-Politik di Media Massa Pasca 

Orde Baru (Listiyono Santoso, Sarkawi, Purnawan Basundoro, 2002, 65 halaman)  

 

Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian deskriptif-kualitatif yang berusaha 

mengungkapkan teriadinya fenomena kesalahan berpikir (fallacy) dalam wacana sosial politik 

nasional serta berbagai bentuk pilihan framing oleh media massa atas suatu peristiwa yang sama. 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses terjadinya kesalahan berpikir dari pernyataan 

para tokoh dan pengamat sosial politik yang termuat di media massa, serta analisis wacana atas 

makna yang terkandung dalam pemyataan tesebut. Maksudnya agar masyarakat pembaca 

(publik) dapat secara kritis menangkap makna yang bersembunyi secara implisit dalam sellar 

pemyataan. 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis framing untuk mendeskripsikan maksud dan 

tujuan pilihan pemuatan berita dari media massa serta analisis wacana untuk memaknai struktur 

pesan dalam setiap komunikasi. Analisis wacana dijadikan alat untuk memberi bobot terhadap 

nilai dari pernyataan yang tidak ditentukan oleh kebenaran pemyataan tersebut. 

 

Kesalahan berpikir merupakan suatu bentuk kekeliruan seseorang dalam memperlakukan 

masalah sosial politik. Kesalahan itu disebabkan oleh terjadinya intelektual cul-de-sac yang 

menunjukkan kebuntuan pemikiran dan disebabkan oleh mitos, yang menganggap sesuatu yang 

tidak benar tetapi dipercayai sebagai kebenaran. Sebab yang pertama biasanya terjadi karena 

suatu bentuk pengambilan kesimpulan atas sebuah masalah sosial secara tergesa-gesa; misalnya 

dikarenakan oleh fallacy of dramatic instance atau fallacy of restrospective determinism, dan 

sebagainya.  

 

Dengan adanya berbagai bentuk kesalahan berpikir tersebut, maka disarankan agar masyarakat 

cukup kritis. untuk menganalisis berbagai pemyataan agar tidak mudah mengambil kesimpulan 

atas kebenaran pemyataan tersebut. Di lain pihak, juga harus selektif dan kritis dalam menerima 

setiap informasi dari media massa, apalagi terdapat bukti adanya pilihan,framing yang berbeda 

atas kasus yang sama. 
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