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ABSTRAK 

Fenomena moto atau dalam bahasa-inggris dituliskan dengan motto, merupakan 
sebuah kalimat ataupun kata yang yang dijadikan sebagai prinsip dan semboyan 
dalam kehidupan. Dunia pendidikan khususnya pada ranah universitas, moto 
tersebut selain sebagai prinsip juga berperan dalam pembentukan jati diri dan 
persepsi kepada masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan hasil jalinan teks 
pada tiga moto UNAIR, moto UNESA, moto UINSA meliputi merepresentasikan, 
menghubungkan, mengidentifikasi, dan menilai. Penelitian ini bertujuan 
memberikan paparan mengenai moto UNAIR, UNESA, dan UINSA jika dikaji 
dengan teori analisis wacana Fairclough. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif diskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi 
dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data 
yang menjadi rujukan penulis adalah moto dari tiga perguruan tinggi negeri di 
Surabaya. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pertama, ideologi dalam 
wacana moto UNAIR, UNESA, dan UINSA merupakan bentuk perlawanan yang 
disusun melalui fitur-fitur kebahasaan berupa kosakata, gramatika, dan struktur 
teks. Persamaan pada analisis teks ditunjukkan dengan kosakata pada moto tiga 
PTN di Surabaya (dari nilai eksperensial dengan skema klasifikasi dan nilai 
rasional dengan nilai formalitas). Selanjutnya, pada bagian tata bahasa, persamaan 
tampak pada nilai relasional dengan modus kalimat deklaratif pada moto tiga PTN 
di Surabaya. Persamaan yang terakhir pada moto tiga PTN di Surabaya yaitu pada 
analisis praktik diskursif atau wacana. Kedua, pada praktik wacana ini, tiga PTN 
di Surabaya menggunakan interpretasi situasional. Ideologi  yang diciptakan 
melalui fitur-fitur bahasa dari praktik kewacanaan tersebut berupa kata-kata yang 
diperjuangkan dan pada praktik kewacanaan tersebut terlihat bagaimana bentuk 
kritis terhadap moto universitas tersebut. Terakhir, praktik sosial adalah ideologi 
yang merupakan respons terhadap praktik sosial budaya masyarakat pada masing-
masing di tiga PTN di Surabaya (UNAIR, UNESA, dan UINSA). pada penelitian 
ini memberikan bentuk-bentuk kritikan yang dihadirkan oleh penulis dengan 
tujuan memberikan penilaian hal-hal yang masih harus dibenahi dalam tubuh 
sebuah univeristas negeri. 

Kata kunci: moto UNAIR, moto UNESA, moto UINSA, dan analisis wacana 
kritis Fairclough. 
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