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ABSTRAK 

Film “Kapan Kawin?” merupakan film yang bergenre drama komedi 
romantis, dibalut dalam cerita sebuah keluarga. Film ini menarik untuk diteliti, 
karena telah mengangkat realitas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan 
masyarakat Indonesia, bagi mereka yang secara khusus menyandang status 
lajang meski telah menginjak usia yang matang. Tentu saja di dalamnya terdapat 
konstruksi wacana yang dibuat oleh penulis skenario film tersebut.  

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah, maka rumusan 
masalahnya adalah, bagaimana pesan teks terdapat dalam skenario/naskah film 
“Kapan Kawin?” jika dilihat dari analisis wacana model Teun A. Van Dijk? 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode penelitian analisis wacana yang dikembangkan oleh Teun A. Van Dijk. 
Analisis wacana model Teun A. Van Dijk memiliki tiga dimensi yang menjadi 
objek penelitiannya, yaitu dimensi teks, kognisi sosial dan juga konteks sosial. 
Dimensi teks merupakan susunan struktur teks yang terdapat dalam teks. Dalam 
penelitian kali ini, peneliti hanya mengambil level teks dalam menganalisa. 

Jika dianalisa, secara umum pembuat film dalam film “Kapan Kawin?” 
menyampaikan pesannya mengenai permasalahan yang sering terjadi pada 
masyarkat di Indonesia, khususnya perempuan. Mereka yang memiliki karir dan 
pendapatan mapan diusia yang sangat matang belum juga memiliki tambatan 
hati. Diantaranya permasalahan yang ada seperti terlalu nyaman dengan hidup 
yang dijalani, pengaruh tuntutan orang tua dan keluarga, dan seringnya mendapat 
terror pertanyaan “Kapan Kawin?’.  

Melalui strategi wacana model Teun A. Van Dijk, penulis menemukan 
bahwa, informasi dalam setiap kalimat yang terdapat dalam skenario film “Kapan 
Kawin?” berhubungan dengan informasi dalam kalimat lainnya, serta memiliki 
unsur-unsur koherensi di dalamnya, sehingga terbentuklah struktur wacana berupa 
bentuk dan makna. Penyampaian informasi dalam skenario film “Kapan Kawin?” 
dikemas dengan gaya bahasa yang ekspresif dan sangat sederhana. Penokohannya 
juga terlihat memiliki karakter yang kuat.  
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