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ABSTRAK

PERSPEKTIF WARTAWAN DAN GURU BAHASA INDONESIA
TERHADAP PENGGUNAAN PARAGRAF PADA TEKS BERITA

UNGGAHAN LINE TODAY EDISI 1─10 APRIL 2018 DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN

BAHASA INDONESIA DI SMP KELAS VIII

Oleh

YUNI MARLINA

Permasalahan dalam penelitian ialah bagaimana perspektif wartawan dan

guru bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragraf pada teks berita unggahan

Line Today edisi 1─10 April 2018 dan implikasinya pada pembelajaran bahasa

Indonesia di SMP. Tujuan penelitian ialah mendeskripsikan perspektif wartawan

dan guru bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragraf pada teks berita unggahan

Line Today edisi 1─10 April 2018 dan implikasinya pada pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMP. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara.

Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis teks.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan perspektif wartawan dan guru bahasa

Indonesia berdasarkan tiga aspek, yaitu (1) teks berita; (2) paragraf teks berita; dan

(3) respon wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragraf pada



teks berita unggahan Line Today. Perspektif yang dimaksud yaitu mendeskripsikan

sudut pandang seorang wartawan dan guru bahasa Indonesia mengenai suatu objek,

yakni teks berita unggahan Line Today.

Hasil penelitian ini menunjukkan persamaan dan perbedaan antara wartawan

dan guru bahasa Indonesia dalam menanggapi penggunaan paragraf teks berita

unggahan Line Today. Persamaan yang diungkapkan yakni tentang teks berita

merupakan laporan peristiwa atau kejadian yang ditulis dan dimuat dalam media

massa. Pandangan berbeda yang diungkapkan yaitu berkaitan dengan paragraf teks

berita dan respon terhadap penggunaan paragraf teks berita. Hasil penelitian dapat

diimplikasikan sebagai alternatif sumber belajar guru dan siswa dalam

pembelajaran teks berita  kelas VIII pada pasangan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2

tentang teks berita berdasarkan kurikulum 2013 pelajaran Bahasa Indonesia edisi

revisi 2017.

Kata Kunci : perspektif, paragraf, Line Today

Yuni Marlina
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menulis merupakan salah satu komponen keterampilan berbahasa yang sangat

penting, terutama dalam dunia pendidikan yang hakikatnya mengharuskan peserta

didik untuk dapat menuangkan hasil pemahaman belajarnya ke dalam bentuk

tulisan. Keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan

salah satu diantara empat keterampilan berbahasa, tiga keterampilan lainnya yaitu

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca.

Keempat keterampilan berbahasa disajikan secara terpadu di dalam pembelajaran,

namun dimungkinkan untuk memberikan penekanan pada salah satu keterampilan,

misalnya keterampilan menulis.

Kegiatan menulis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran.

Menulis berarti mengorganisasikan gagasan secara sistematis dan

mengungkapkannya secara tersurat. Menulis dapat berarti menurunkan atau

melukiskan lambang-lambang grafis yang menggambarkan suatu bahasa untuk

dipahami seseorang. Pada prinsispnya, fungsi utama dari tulisan ialah sebagai alat

komunikasi tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena

memudahkan para pelajar berpikir secara kritis (Tarigan, 2008: 21).
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Pendapat lain disampaikan oleh Dalman (2011: 4), memberikan pendapat

mengenai kegiatan menulis pada dasarnya mencakup kegiatan merangkai,

menyusun, melukiskan suatu lambang/ tanda/ tulisan berupa kumpulan huruf yang

membentuk kata, kumpulan kata membentuk kelompok kata atau kalimat,

kumpulan kalimat membentuk paragraf, dan kumpulan paragraf membentuk

wacana/ karangan yang utuh dan bermakna. Pada pembentukan wacana/ karangan

pada umumnya terdapat berbagai permasalahan seperti pengembangan paragraf,

penyusunan kalimat dalam paragraf, dan jenis paragraf yang digunakan. Pada

sebuah wacana/ karangan, informasi atau sebuah topik yang akan dibahas akan

menjadi jelas apabila dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang dihimpun dalam

kesatuan paragraf.

Pengertian paragraf dijelaskan pada KBBI (2005: 1020) merupakan bagian bab

dalam suatu karangan (biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya

dimulai dengan garis baru) atau disebut dengan alinea. Adapun pengertian lain

oleh Dalman (2012: 54), mendefinisikan pengertian paragraf adalah rangkaian

dari beberapa kalimat dan harus memiliki kesatuan gagasan yang

diungkapkannya sehingga pembacanya mudah memahami maksud dari tulisan

atau informasi yang ada. Paragraf yang memiliki kesatuan gagasan haruslah

mengembangkan kalimat topik dengan kalimat penjelas secara cermat untuk

dapat terhimpun membentuk informasi.

Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling

berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyataka atau

mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah
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pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling

berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Suladi (2015: 2) menyimpulkan

bahwa paragraf mempunyai ide pokok (gagasan utama) yang dikemas dalam

kalimat topik. Bagi penulis, ide pokok menjadi pengendali untuk kalimat-kalimat

penjelas atau pengembang agar tidak keluar dari pokok pembicaraan. Sementara

itu bagi pembaca, ide pokok menjadi penuntun dalam memahami isi atau inti

informasi yang ingin disampaikan penulis.

Informasi di dalam paragraf merupakan hal utama yang sebenarnya ingin

diketahui oleh pembaca. Dalam penyusunan paragraf, gagasan utama yang

ditungkan dalam kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, akhir, awal dan

akhir, di tengah, atau dapat pula menyebar ke seluruh bagian paragraf. Paragraf

yang baik dalam sebuah karangan yakni memiliki kepaduan dalam pengembangan

kalimat topiknya. Hal tersebut akan mempermudah pembaca dalam memahami

informasi yang disampaikan.

Kegiatan menulis dalam bentuk paragraf saat ini tidak hanya digunakan oleh

penulis untuk dapat menyampaikan pesan, gagasan, dan informasi terhadap satu

orang pembaca dengan media tulis berupa kertas saja. Akan tetapi, kegiatan

menulis paragraf saat ini sudah mengalami perkembangan. Kegiatan menulis juga

sering dijumpai pada media sosial.

Sama halnya dengan tulisan yang disampaikan melalui media berupa kertas,

kegiatan menulis paragraf pada media sosial juga digunakan untuk berbagai

maksud dan tujuan, seperti menyampaikan ide atau gagasan, pesan, sarana

berinteraksi tidak langsung, dan media menyampaikan informasi atau berita.
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Kelebihan media sosial saat ini yaitu, dapat mengemas informasi atau berita

menjadi bahan bacaan yang ramah baca, sehingga memberikan kemudahan

pembaca menyerap informasi.

Media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan

dilakukan secara daring yang memungkinkan penggunanya untuk saling

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Keberadaan media sosial merupakan

salah satu dari perkembangan teknologi informasi, salah satunya media massa di

era globalisasi. Seperti yang dikemukakan Bungin (2011: 142), penyebah utama

terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak

karena adanya perkembangan pada teknologi informasi, misalnya saja

implementasi internet yang telah menembus batas-batas fisik antarnegara. Data

atau informasi yang pada zaman dulu harus memakan waktu berhari-hari untuk

diolah sebelum dikirim ke sisi lain dunia, saat ini dapat dilakukan dengan

hitungan detik. Hal tersebut sangat mencerminkan sifat media sosial yang saat ini

berkembang di masyarakat.

Media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat sangatlah beragam, seperti

line, facebook, twitter, instagram, bbm, dan masih banyak yang lainnya.

Masyarakat mengguanakan media sosial dengan beragam tujuan, bisa untuk

komunikasi, media memperoleh informasi, media berekspresi, media memperoleh

ilmu pengetahuan, media berbisnis, dan media hiburan. Media sosial sebagai

media memperoleh informasi dapat dilihat dari berbagai perkembangannya, yakni

aplikasi media sosial yang menyediakan fitur berita. Hal tersebut dapat
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mempermudah masyarakat pengguna media sosial mengakses berita atau

informasi terbaru yang sedang diperbincangkan.

Pengertian berita disampaikan Arifin (2010: 69), yaitu laporan peristiwa yang

memiliki nilai jurnalistik atau nilai berita (News Values) aktual, faktual, penting

menarik, tajam langsung, dan memiliki nilai jual pada khalayaknya. Pada media

sosial, pengemasan berita atau informasi dilakukan sangat singkat dan padat.  Hal

yang terlihat secara fisik juga dapat diamati dari cara penulisan paragraf pada teks

berita yang hanya terdiri atas beberapa kalimat saja, bahkan lebih banyak

ditemukan hanya terdapat satu kalimat. Hal tersebut tentunya menimbulkan

pertanyaan, bahkan sebuah masalah bagi individu pebelajar bahasa yang

hakikatnya mempelajari cara menulis paragraf dengan benar. Oleh karena itu,

peneliti tertarik untuk meneliti tentang perspektif wartawan dan guru bahasa

Indonesia mengenai paragraf dalam teks berita di media sosial, salah satunya ialah

media sosial Line pada fitur beritanya yang bernama Line Today sebagai subjek

yang dapat dianalisis.

Alasan penulis melibatkan wartawan dan guru bahasa Indonesia sebagai

narasumber dalam penelitian karena keduanya sama-sama mengkaji teks berita

dalam menjalankan profesinya. Dalam profesinya, wartawan menulis teks berita

untuk melaporkan sebuah peristiwa sedangkan guru bahasa Indonesia

menggunakan teks berita untuk mencapai salah satu tujuan pembelajaran dalam

kurikulum tentang pembelajaran teks berita. Hal tersebut yang menjadi dasar

penulis mengambil persepektif dari wartawa dan guru bahasa Indonesia karena

keduanya dianggap memahami penulisan teks berita yang baik dan benar.



6

Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang seseorang terhadap

sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam mengamati kenyataan untuk

menentukan pengetahuan yang diperoleh. Perspektif yang diambil dari sudut

pandang guru bahasa Indonesia dan wartawan nantinya akan memberikan

pemahaman tentang penulisan berita pada media sosial. Salah satu media sosial

yang menarik perhatian penulis adalah berita yang ditulis di dalam fitur Line

Today yang terdapat di aplikasi media sosial Line.

Dikutip dari harian Kompas edisi 4 Oktober 2017, Line merupakan salah satu

aplikasi yang sedang booming beberapa tahun terakhir. Walaupun bukan

tergolong aplikasi baru, namun Line masih mendominasi sebagai salah satu media

sosial yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Line dikembangkan oleh

perusahaan Jepang bernama NHN Corporation dan dirilis pertama kali pada Juni

2011.

Pada dasarnya, Line merupakan sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang

dapat digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas, tablet, dan

komputer. Line hanya dapat berfungsi ketika terhubung dengan jaringan internet

sehingga pengguna Line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks,

mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain (Sondakh, Senduk, dan

Rondonuwu, 2017).

Pengguna Line di Indonesia meningkat tajam dalam dua tahun terakhir. Hal itu

disampaikan Managing Director Line Indonesia, Ongki Kurniawan yaitu sejak

2014 peningkatan pengguna mencapai 200 persen. Saat ini, tak kurang dari 90 juta
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netizen Indonesia merupakan pengguna layanan chatting asal Jepang tersebut.

Sebanyak 80 persen di antaranya (72 juta) merupakan pengguna aktif bulanan

alias Monthly Active Users (MAU). Aplikasi pesan instan Line kini telah

mengantongi 171 juta pengguna aktif bulanan pada kuartal pertama 2017.

Angka tersebut naik 72 persen dari jumlah pengguna aktif bulanan pada 2016.

Empat pasar terbesar Line yaitu di Jepang, Taiwan, Indonesia, dan Thailand,

Jumlah pengguna aktif bulanan telah mencapai lebih dari 171 juta. Ada

peningkatan 20 juta pengguna sejak tahun lalu. Hal ini menjadikan Indonesia

masuk ke dalam daftar empat negara dengan jumlah pengguna terbesar. Ongki

Kurniawan, Managing Director Line Indonesia bahkan mengatakan, Indonesia

memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari dua negara dengan pengguna

terbanyak.

Ada beberapa alasan yang menjadikan Line lebih unggul dibandingkan aplikasi

sosial media yang lain, yaitu terdapat stickeryang kekinian, lucu dan beragam

sangat cocok untuk kaum muda, bisa melakukan video call dan group call, dan

terkahir Line berinovasi dengan mengeluarkan fitur bernama Line Today. Fitur

Line Today berfungsi untuk memberikan kabar atau berita terbaru dan yang

sedang trend di dunia maya (Aditya, 2017).

Line Today merupakan salah satu fitur yang tergabung dalam kampanye Line for

Work Life dengan tujuan untuk memberikan akses kemudahan informasi dan

kemudahan dalam bekerja dan berkomunikasi. Galuh Chandrakirana selaku Head

of Marketing Line Indonesia menyampaikan bahwa Line Today menghadirkan
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konten-konten berita dari sumber terpercaya sehingga pengguna Line bisa tetap up

to date dengan berbagai macam hal (Wardani, 2016).

Menurut Revie Sylviana, Business Development Director Line Indonesia, Line

Today memiliki track yang lumayan tinggi. Menurutnya, Line Today telah

memiliki 90 juta pengguna dimana 80% dari keseluruhan pengguna adalah

generasi millenial. Total Line News dan Line Today memiliki pengguna aktif

bulanan sebanyak 150 juta, dengan rincian Line News dibaca 59 juta pengguna

aktif dan 91 juta orang membaca Line Today yang berasal dari berbagai negara

mencakup Thailand, Taiwan dan Indonesia (Indotelko.com, 2017).

Line Today memang sebuah fitur penyebar informasi namun bukan berarti pihak

Line memproduksi berita mereka sendiri, tetapi Line Today lebih kepada

penyaringan berita terhadap portal-portal berita online yang ada di Indonesia. Line

Today menampilkan berbagai macam informasi didapat dari portal berita lain

dengan menyaring topik yang sedang hype di hari itu. Contohnya pada 4 Oktober

2017, topik berita yang sedang banyak diperbincangkan yaitu Setya Novanto,

kasus First Travel, dan lain-lain.

Melihat media sosial Line di Indonesia memiliki banyak pengguna, terutama

dikalangan generasi milenial yang mencapai 80% dari 90 juta pengguna, sehingga

penelitian ini menggunakan media sosial Line khususnya pada fitu Line Today

sebagai subjek penelitian. Alasan ini diambil oleh peneliti karena seperti diketahui

bahwa generasi milenial merupakan generasi yang tidak lepas dari penggunaan

media informasi dan internet. Generasi milenial saat ini ialah mereka yang secara

aktif menggunakan media sosial, baik dalam ranah pendidikan ataupun kehidupan
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sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, hal ini akan menjadi alternatif sumber

belaajar pada pembelajaran jenjang SMP dan SMA. Pembelajaran dapat

dilakukan dengan mencari contoh materi atau pembelajaran secara daring di

media Line Today, sehingga memicu siswa untuk mencari informasi apapun yang

diintruksikan guru.

Remaja yang sedang belajar di jenjang SMP dan SMA termasuk dalam kategori

generasi milenial yang sudah memulai untuk memberikan peran aktifnya dalam

penggunaan media sosial dengan alasan mempermudah komunikasi tidak

langsung. Sebagai salah satu contoh yakni penggunaan aplikasi Line. Pemanfaatan

aplikasi Line khususnya pada fitur Line Today pada jenjang SMP ataupun SMA

sebagai alternatif media belajar akan memberikan fungsi selain fungsi untama

aplikasi Line sebagai media pesan singkat. Dalam konteks pembelajaran,

diaharapkan juga mampu memberikan fungsi untuk melengkapi sumber belajar

selain buku yang terdapat di sekolah. Dengan fitur Line Today siswa dapat

mencari sendiri jenis berita atau informasi yang diinginkan. Dengan demikian,

akan memberikan pengalaman belajar tersendiri bagi siswa.

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis teks. Materi yang diajarkan

kepada siswa merupakan analisis teks. Kurikulum ini juga menugasi siswa untuk

mengobservasi sendiri materi-materi yang diberikan. Dengan adanya kurikulum

ini, diharapkan siswa dapat menemukan ciri atau keunikan masing- masing teks

yang berbeda. Begitu pula dengan materi mengenai berita sebagai salah  satu

teks  observasi. Dengan penelitian  ini, guru  dapat menugasi para siswanya
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untuk mencari, mengobservasi, kemudian menganalisis teks berita yang terdapat

di media sosial Line khususnya pada fitur Line Today.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengungkapkan tentang

perspektif penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today yang dikaji

dari segi kaidah penulisan paragraf yang diambil dari perspektif narasumber, yaitu

wartawan dan guru bahasa Indonesia untuk dapat mengetahui pandangan dari

keduanya dan mengetahui bagaimana penggunaan paragraf pada teks berita yang

diunggah oleh fitur Line Today. Penelitian ini difokuskan pada perspektif

wartawan dan guru bahasa Indonesia dan bagaimana penulisan paragraf pada teks

berita unggahan Line Today. Penelitian terhadap perspektif wartawan dan guru

bahasa Indonesia mengenai paragraf pada teks berita unggahan Line Today perlu

dilakukan karena adanya perbedaan pendapat diantara keduanya dalam

menanggapi penggunaan paragraf. Perbedaan tersebut nantinya akan diuraikan

dalam bentuk pembahasan yang akan diimplikasikan dalam kurikulum

pembelajaran di sekolah dengan tujuan mengetahui bentuk-bentuk paragraf

berdasarkan sudut pandang yang bebeda.

Mengacu pada perspektif yang berarti cara pandang seseorang terhadap suatu

objek, maka sudut pandang peneliti yang menjadikan paragraf teks berita sebagai

objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dalam menganalisis perspektif

wartawan guru bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragraf pada teks berita

unggahan Line Today diperoleh tiga aspek yang dijadikan fokus penelitian, yaitu

aspek (1) teks berita; (2) paragraf  teks berita; dan (3) respons wartawan dan guru

bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragaraf teks berita unggahan Line Today
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edisi 1─10 April 2018. Ketiga aspek tersebut peneliti peroleh berdasarkan

perspektif atau cara pandang tentang hal-hal penting yang perlu dibahasa dalam

menganalisis teks berita.

Peneliti mengimplikasikan hasil penelitian ini terhadap pembelajaran Bahasa

Indonesia di SMP Kurikulum 2013 revisi 2017 dengan pasangan Kompetensi

Dasar 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan

memotivasi)  yang didengar dan dibaca; dan 4.2 Menyajikan data dan  informasi

dalam bentuk berita  secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur,

kebahasaan,  atau  aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, dan kinesik). Berita harian

di Line Today ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif

sumber belajar berupa contoh teks berita yang dapat digunakan oleh guru maupun

siswa.

Penelitian mengenai paragraf sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Citra

Winda Ulvia, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

FKIP Uiversitas Lampung pada tahun 2015 dengan judul “Pola Pengembangan

Paragraf  Pada Teks Bacaan dalam Buku Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas VII

SMP/MTs Terbitan Kemendikbud”. Penelitian ini meneliti pola pengembangan

paragraf pada teks bacaan yang terdapat dalam buku pelajaran bahasa Indonesia.

Selain itu penelitian mengenai penggunaan bahasa pada media massa juga sudah

pernah dilakukan oleh Eneng Khairunnisa, mahasiswa program studi Komunikasi

Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Penerapan Bahasa Jurnalistik

Pada Berita Utama Straight News di Surat Kabar Radar Bekasi Edisi 1-5 Oktober
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2012”. Penelitian ini meneliti kesalahan-kesalahan penerapan bahasa yang

digunakan dalam menulis berita pada media massa.

Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya

membahas mengenenai pola pengembangan paragraf yang terdapat pada teks

bacaan buku teks dan penelitian lain yang membahas tentang kesalahan

penggunaan bahasa pada media massa. Objek  penelitian ini ialah perspektif

mengenai penggunaan paragraf yang baik pada teks berita harian pada media

massa, khususnya media massa berbasi online yaitu Line Today. Pada penelitian

ini, peneliti akan memaparkan bagaiman penulisan paragraf pada teks berita

berdasarkan pandangan narasumber, yaitu wartawan dan guru bahasa Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut.

1. Bagaimana perspektif wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap

penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi 1─10 April

2018?

2. Bagaimana implikasi hasil penelitian perspektif wartawan dan guru bahasa

Indonesia terhadap penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line

Today edisi 1─10 April 2018 pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian

yang ingin dicapai sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan perspektif wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap

penggunaan paragraf pada tek berita unggahan Line Today edisi 1-10

April 2018.

2. Mendeskripsikan implikasi perspektif wartawan dan guru bahasa

Indonesia terhadap penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line

Today edisi April 2018 pada pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan secara

praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yakni

menambah referensi penelitian dalam bidang kebahasaan, khususnya

mengenai penggunaan paragraf yang terdapat dalam teks berita unggahan

media sosial Line Today, sehingga penelitian ini dapat memberikan

sumbangan informasi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat,

yakni memberikan sumbangan pemikiran kepada guru mata pelajaran

Bahasa Indonesia untuk menggunakan media sosial khususnya Line Today
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sebagai alternatif sumber belajar dalam pembelajaran Bahasa Indonesia

khususnya di SMP.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Perspektif penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi

1─10 April 2018 yang dideskripsikan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan

perspektif wartawan dan guru bahasa Indonesia.

2. Perspektif yang dimaksud dalam penelitian yaitu mendeskripsikan sudut

pandang seorang wartawan dan guru bahasa Indonesia mengenai suatu objek.

Dalam hal ini, objek yang dimaksud yaitu teks berita unggahan Line Today

edisi 1─10 April 2018.

3. Penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi 1─10

April 2018 dideskripsikan dalam penelitian ini berdasarkan tiga aspek, yaitu

(1) teks berita; (2) paragraf teks berita; dan (3) respons wartawan dan guru

bahasa Indonesia terhadap penulisan paragraf pada teks berita unggahan

Line Today.

4. Implikasi terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Kurikulum 2013

revisi 2017 dengan pasangan Kompetensi Dasar 3.2 Menelaah struktur dan

kebahasaan teks berita (membanggakan dan memotivasi)  yang didengar dan

dibaca dan 4.2 Menyajikan data dan  informasi dalam bentuk berita  secara

lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan,  atau  aspek lisan

(lafal, intonasi, mimik, dan kinesik).
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II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Paragraf

Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran

yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama

yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih (KBBI, 2004: 1020).

Istilah paragraf disebut sebagai alinea juga dikatakan oleh Suparno dan Yunus

(2009: 3. 16) yang berarti suatu bagian karangan yang digunakan untuk

mengungkapkan sebuah gagasan dalam bentuk untaian kalimat. Pendapat lain

juga mengatakan bahwa paragraf adalah rangkaian dari beberapa kalimat dan

harus memiliki kesatuan gagasan yang diungkapkannya sehingga pembacanya

mudah memahami maksud dari tulisan atau informasi yang ada (Dalman, 2014:

54). Pada paragraf hanya ada satu ide pokok dan beberapa ide penjelas. Oleh

sebab itu, paragraf dapat diartikan sebagai kumpulan kalimat yang mengandung

satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas yang membentuk satu

kesatuan gagasam yang utuh.

Paragraf adalah satuan bahasa yang mengandung satu tema dan

perkembangannya. Tarigan  (2008: 173) juga mengartikan paragraf sebagai

bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu yang masih

berkaitan dengan isi seluruh wacana; dapat terjadi dari satu kalimat atau
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sekelompok kalimat yang berkaitan. Paragraf merupakan inti penuangan buah

pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf, terkandung satu inti buah pikiran

yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat

pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas sampai

pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu

rangkaian untuk membentuk sebuah gagasan (Akhadiah, dkk., 2012: 144).

Sama halnya dengan beberapa pengertian paragraf di atas, dalam Finoza (2013:

207) paragraf atau yang disebut sebagai alinea adalah satuan bentuk bahasa berupa

gabungan kalimat yang bertalian dan bersama-sama membentuk/ membangun satu

ide/ gagasan. Penjelasan tersebut sesuai dengan Suladi ( 2015: 1-2) yang

mendefinisikan  paragraf sebagai seperangkat kalimat yang saling berhubungan

yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah

gagasan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli penulis mengacu pada pengertian

paragraf  oleh Suladi yang menyatakan bahwa  paragraf adalah seperangkat

kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan

atau mengembangkan sebuah gagasan.

B. Ciri-Ciri Paragraf

Suladi (2016: 3) mengatakan bahwa secara umum, paragraf yang efektif

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan dengan beberapa pikiran

penjelas.
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2. Pikiran penjelas yang betul-betul mendukung gagasan utama.

3. Gagasan utama dan penjelas yang dikemas dalam kalimat yang lugas dan

efektif.

4. Kalimat yang satu berkaitan serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah

paragraf.

Pendapat lain mengenai ciri-ciri dan karakteristik paragraf dijelaskan oleh

Suyanto (2016: 67) sebagai berikut.

1. Setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau umumnya paragraf

baru dibangun oleh sejumlah kalimat.

2. Umumnya kalimat dibangun oleh sejumlah kalimat.

3. Paragraf adalah satu kesatuan yang koheren dan padat.

4. Paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran.

5. Kalimat-kalimat dalam paragraf tersusun secara logis sistematis.

C. Struktur Paragraf

Tingkat keeratan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik dalam

paragraf memiliki hubungan yang berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat

pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya. Namun, ada pula

kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat

topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat

pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor, sedangkan kalimat yang

secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang

taklangsung atau kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang taklangsung

menjelaskan kalimat topik melalui kalimat pengembang langsung.
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Pengembangan kalimat topik dengan kalimat-kalimat penjelas tersebut

membentuk suatu bangun atau struktur paragraf. Secara hierarki, hubungan antara

kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya dapat digambarkan dalam

diagram berikut.

(Suladi, 2014: 5)

Dalam membuat paragraf, perlu diperhatikan hierarki di atas. Kalimat topik

hendaknya selalu diikuti dengan kalimat pengembang langsung. Seandainya perlu

ada kalimat pengembang taklangsung, tempatnya harus sesudah kalimat

pengembang langsung. Struktur paragraf yang hierarkis tersebut, antara lain

sebagai berikut.

1. Kalimat topik (KT)–kalimat pengembang langsung (KPL).

2. Kalimat topik (KT)–kalimat pengembang langsung (KPL)–kalimat

pengembang taklangsung (KPT).

3. kalimat pengembang langsung (KPL)–kalimat topik (KT).

4. kalimat pengembang taklangsung (KPT)–kalimat pengembang langsung

(KPL)–kalimat topik (KT).

Struktur paragraf (1) dan (2) diawali dengan kalimat topik dan dijelaskan dengan

kalimat pengembang. Sementara itu, struktur (3) dan (4) diawali dengan kalimat

Kalimat Topik

Kalimat Pengembang Langsung

Kalimat Pengembang Taklangsung
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penjelasnya (kalimat pengembang taklangsung dan kalimat pengembang

langsung) kemudian baru disimpulkan dalam kalimat topik. Struktur-struktur

paragraf itu dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.

Struktur (1)

Struktur (2)

Struktur (3)

Struktur (4)

(Suladi, 2014: 6)

KT

KPL

KPL

KT

KPL

KPL

KPT

KPT

KPT

KPT

KT

KPL

KPL

KT

KPL

KPL

KPT

KPT

KPT

KPT
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Contoh Paragraf Struktur (1)

Ruang lingkup manajemen operasi mencakup tiga aspek utama, yaitu
perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem
informasi produksi. Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan
produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak (lay out) pabrik,
perencanaan lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem
pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga
kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem  informasi
produksi meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan
produksi massal (mass production).

Strukutr paragraf pada contoh (1) ialah kalimat topik (KT) yang dijelaskan dengan

tiga kalimat pengembang langsung (KPL). Kalimat topiknya ialah ruang

lingkup manajemen operasi mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan

sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi.

Kalimat topik tersebut dijelaskan dengan tiga kalimat pengembang langsung

sesuai dengan jumlah informasi yang dibutuhkan. Pada kalimat tersebut kalimat

pengembang ialah Perencanaan sistem produksi meliputi perencanaan  produk,

perencanaan lokasi pabrik, perencanaan tata letak (lay out) pabrik, perencanaan

lingkungan kerja, dan perencanaan standar produksi. Sistem pengendalian

produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya,

kualitas, dan pemeliharaan. Sementara itu, sistem  informasi produksi meliputi

struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, dan produksi massal (mass

production).

Contoh Paragraf Struktur (2)

Dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang
merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Pakaian
adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan. Para pria mengenakan
celana panjang warna hitam, baju koko lengan panjang—biasanya warna
hitam untuk warga biasa dan warna putih untuk dukun pandita—serta
mengenakan ikat kepala (udeng). Para perempuan mengenakan kain batik dan
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kebaya polos hitam dengan menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut
mereka dengan rapi. (Sumber: Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya
Lokal Jawa Timur, 2013:411)

Struktur paragraf pada contoh (2) ialah kalimat topik (KT) - kalimat pengembang

langsung (KPL) - kalimat pengembang taklangsung (PPT). Kalimat topik ialah

Dalam hal pakaian adat, masyarakat Tengger memiliki tradisi berbusana yang

merefleksikan kebersahajaan hidup dan religiusitas yang mendalam. Kalimat

tersebut dikembangkan dengan 1 kalimat pengembang langsung (KPL) yaitu

Pakaian adat dikenakan ketika ada ritual ataupun hajatan dan 2 kalimat

pengembang taklangsung (KPT) yaitu Para pria mengenakan celana panjang

warna hitam, baju koko lengan panjang—biasanya warna hitam untuk warga

biasa dan warna putih untuk dukun pandita—serta mengenakan ikat kepala

(udeng). Para perempuan mengenakan kain batik dan kebaya polos hitam dengan

menyanggul rambut mereka atau menyisir rambut mereka dengan rapi.

Struktur paragraf yang diawali dengan kalimat pengembang dikategorikan sebagai

paragraf induktif. Paragraf seperti itu selalu dimulai dari perincian atau pernyataan

khusus kemudian ditutup dengan konklusi dalam bentuk kalimat topik. Struktur

kalimat seperti itu dapat dilihat pada contoh paragraf struktur (3) dan (4).

Contoh paragraf struktur (3) dan (4):

Dari segi dampaknya, jelas bahwa pemakaian dinamit untuk menangkap ikan
mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal. Dinamit dapat menghancurkan
batu karang. Selain itu, ledakan dinamit juga mengakibatkan biota laut mati.
Bahkan, ledakan dinamit yang besar dapat merusak kapal-kapal yang
kebetulan lewat. Dari segi keamanan, ledakan dinamit nelayan sudah terbukti
telah makan banyak korban. Hingga pertengahan tahun ini, tercatat sudah 15
nelayan tewas dan 25 orang lainnya terluka. Ledakan terparah yang pernah
terjadi telah menghancurkan perahu nelayan dan mengakibatkan seluruh
awak dan nelayan mati tenggelam. Itulah sebabnya, pemakaian dinamit untuk
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menangkap ikan harus dilarang karena lebih banyak mudaratnya daripada
manfaatnya. (Sumber: Bahan Penyuluhan Bahasa Indonesia: Paragraf, 2001)

Contoh paragraf (3) tersebut diawali dengan kalimat-kalimat pengembang,

kemudian diakhiri dengan simpulan dalam bentuk kalimat topik. Terdapat dua

kalimat pengembang langsung yang menjelaskan kalimat topiknya. Dua kalimat

pengembang langsung tersebut masing-masing juga dijelaskan dengan kalimat

pengembang taklangsung. Kalimat topik (KT) pada paragraf yaitu Itulah

sebabnya, pemakaian dinamit untuk menangkap ikan harus dilarang karena lebih

banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kalimat pengembang langsung (KPL)

yaitu Dari segi dampaknya, jelas bahwa pemakaian dinamit untuk menangkap

ikan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal dan Dari segi keamanan,

ledakan dinamit nelayan sudah terbukti telah makan banyak korban. Kemudian

masing-masing kalimat pengembang langsung dikembangkan dengan kalimat

pengembang taklangsung yaitu Selain itu, ledakan dinamit juga mengakibatkan

biota laut mati. Bahkan, ledakan dinamit yang besar dapat merusak kapal-kapal

yang kebetulan lewat dan Hingga pertengahan tahun ini, tercatat sudah 15

nelayan tewas dan 25 orang lainnya terluka. Ledakan terparah yang pernah

terjadi telah menghancurkan perahu nelayan dan mengakibatkan seluruh awak

dan nelayan mati tenggelam.

Berdasarkan penjelasan mengenai struktur kalimat di atas, Arifin dan Tasai (2008:

123), juga menjelaskan bahwa rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas

sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila

dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak
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termasuk paragraf yang baik. Kalimat-kalimat di dalam paragraf itu harus saling

mendukung, saling menunjang, kait-berkait satu dengan yang lainnya.

Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang.

Pengarang meletakan inti maksud pembicaraannya pada kalimat topik. Topik

paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf, sehingga kalimat topik

merupakan kalimat utama dalam paragraf. Setiap paragraf hanya mempunyai

sebuah topik, sehingga paragraf itu hanya mempunyai satu kalimat utama. Ciri

kalimat topik, yaitu mengandung permasalahan yang potensial untuk diuraikan

lebih lanjut, mengandung kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, mempunyai

arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain, dan dapat dibentuk tanpa

kata sambung atau transisi.

D. Syarat Paragraf

Arifin dan Tasai (2008: 116), menyampaikan pendapat bahwa paragraf yang baik

harus memiliki dua ketentuan, yaitu kesatuan paragraf dan kepaduan. Hal tersebut

juga diungkapkan oleh Akhadiyah, dkk. (2012: 148), yang menjelaskan bahwa

dalam pengembangan paragraf harus menyajikan dan mengorganisasikan gagasan

menjadi suatu paragraf yang memenuhi persyaratan. Persyaratan itu adalah

kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Pendapat mengenai syarat pargraf juga

diungkapkan oleh Suladi (2015: 12), menjelaskan bahwa paragraf yang baik

meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan/ketuntasan, keruntutan, dan

konsistensi. Perincian mengenai syarat paragraf yang baik yaitu sebagai berikut.
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1. Kesatuan

Kesatuan paragraf menurut Akhadiah, dkk. (2012: 148), dianggap mempunyai

kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya atau

selalu relevan dengan topik. Semua kalimat terfokus pada topik dan mencegah

masuknya hal yang tidak relevan. Jadi, satu paragraf hanya boleh mengandung

satu gagasan pokok atau satu kalimat topik. Semua paragraf harus membicarakan

gagasan pokok tersebut.

Kesatuan paragraf dapat terpenuhi jika semua informasi dalam paragraf  itu masih

dikendalikan oleh gagasan utama. Dengan kata lain, informasi-informasi dalam

paragraf itu hanya terfokuskan pada topik yang dibicarakan. Apabila ada kalimat

yang sama sekali tidak berkaitan dengan gagasan utama, kalimat tersebut harus

dikeluarkan dari paragraf. Jika ternyata dalam sebuah paragraf terdapat dua

gagasan utama, kedua gagasan utama itu harus dipisah dan dijadikan paragraf

tersendiri. Sehingga Suladi (2015: 13), menyimpulkan mengenai sebuah paragraf

dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan

utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak

menyimpang dari pokok pembicaraan.

Contoh:

Angklung merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda, yang sejak
November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik
tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya angklung dimainkan dengan
tangga nada pentatonik yang terdiri atas lima nada, seperti halnya gamelan
dan alat tradisional lain. Tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan
tangga nada diatonik layaknya alat musik barat, seperti piano.   (Diadaptasi
dari ―Promosi Angklung Perlu Dibenahiǁ dalam Kompas,9 Desember
2013)
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Contoh paragraf tersebut mengandung satu kalimat topik, yaitu angklung

merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda. Kalimat topik itu

dikembangkan dengan empat kalimat penjelas, yaitu (1) November 2010

(angklung) diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO; (2) Angklung

berbahan pipa bambu; (3) Pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga

nada pentatonik; (4) Tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada

diatonik. Keempat kalimat pengembang itu membicarakan persoalan yang sama,

yaitu angklung. Oleh karena itu, aspek kesatuan sebagai salah satu ketentuan

paragraf yang baik terpenuhi.

Sebuah paragraf kadang-kadang mengandung dua gagasan utama. Paragraf seperti

itu termasuk paragraf yang tidak baik karena aspek kesatuannya tidak terpenuhi.

Kalau ada paragraf semacam itu, gagasan utama sebaiknya dipisah ke dalam

paragraf yang berbeda. Dengan begitu, kesatuan paragraf terpenuhi. Selain itu,

pengembangannyapun dapat lebih baik. Perhatikan contoh paragraf berikut.

Pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah
masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat
diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan
untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi
masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk
mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet.

Dalam paragraf tersebut, terdapat dua pesan atau gagasan utama yang ingin

disampaikan penulis. Agar paragraf menjadi baik, dua gagasan utama itu harus

dipisahkan ke dalam dua paragraf yang berbeda seperti berikut ini.

1) Internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat pada
saat ini sangat besar andilnya. Internet dipandang sebagai sarana yang
tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari.
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2) Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat,
dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan
karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan
perkembangan internet.

Gagasan utama dalam paragraf (1) ialah andil internet sebagai sarana komunikasi

di tengah-tengah masyarakat sangat besar yang terdapat dalam kalimat pertama.

Gagasan utama (1) itu dikembangkan dengan gagasan tambahan yang berupa

kalimat penjelas internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan

dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, yang menjadi gagasan utama dalam

paragraf (2) adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Kedua gagasan utama itu berisi

dua hal yang berbeda sehingga tidak mungkin disatukan dalam satu paragraf. Oleh

karena itu, jika ada paragraf dengan kasus semacam itu, paragraf itu harus dipecah

ke dalam dua paragraf, kemudian setiap paragraf dapat dikembangkan lagi dengan

menambah kalimat penjelas.

2. Kepaduan

Akhadiyah, dkk. (2012: 150), mengatakan bahwa syarat kepaduan yang harus

dipenuhi oleh sebuah paragraf ialah koherensi atau kepaduan. Satu paragraf

bukanlah suatu kumpulan atau tumpukan kalimat yang masing-masing berdiri

sendiri atau terlepas, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai

hubungan timbal balik. Jadi, kepaduan atau koherensi dititikberatkan pada

hubungan antarkalimat dengan kalimat.

Kepaduan dalam sebuah paragraf dibangun dengan memprhatikan:

1) unsur kebahasaan yang digambarkan dengan;

a. repetisi atau pengulangan kata kunci;
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b. kata ganti;

c. kata transisi; dan

d. paralelisme.

2) pemerincian dan urutan isi paragraf

pemerincian isi paragraf merupakan bagaimana cara mengembangkan pikiran

utama menjadi sebuah paragraf dan menghubungkannya dengan pikiran-

pikiran penjelas. Perincian ini dapat diurutkan secara kronologis (menurut

waktu), secara logis (sebab-akibat, akibat-sebab, khusus-umum, umum-

khusus), menurut urutan ruang (spasial), menurut proses, dan sudut pandang.

Suladi (2015: 15) menyatakan bahwa paragraf dibangun oleh kalimat yang

mempunyai hubungan atau keterkaitan. Kepaduan suatu paragraf berkaitan

dengan keserasian antarkalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian

hubungan antarkalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat

kohesi, baik gramatikal maupun leksikal.

Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang

padu, antara lain: (1) kata transisi (konjungsi/ ungkapan penghubung

antarkalimat), (2) referensi (pengacuan), (3) paralelisme (kesejajaran struktur),

dan (4) ellipsis (pelesapan). Sementara itu, alat kohesi leksikal, antara lain,

berupa (1) sinonim, (2) antonim, (3) hiponim, dan (4) repetisi (pengulangan).

Berikut penjelasan mengenai alat kohesi gramatikal dan leksikal dalam sebuah

paragraf.
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a. Kata Transisi

Suladi (2015: 16) memberikan pendapat bahwa kata transisi merupakan

penghubung (konjungtor) atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan

unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antarkalimat dalam sebuah paragraf. Kata

transisi atau ungkapan penghubung antarkalimat berupa kata atau frasa yang

berfungsi merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain sesuai

dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Kata transisi yang biasa digunakan

dalam paragraf antara lain sebagai berikut.

Tabel 1. Kata Transisi pada Paragraf

No. Menyatakan
Hubungan

Ungkapan Penghubung

1. Hubungan
tambahan

lebih lagi, tambahan (pula), selanjutnya, di samping itu,
selain itu, lalu, seperti halnya, juga, lagi (pula),
berikutnya, kedua, ketiga, akhirnya, tambahan lagi, dan
demikian juga.

2. Hubungan
pertentangan

akan tetapi, namun, bagaimanapun juga, walaupun
demikian, sebaliknya, biarpun, dan meskipun demikian.

3. Hubungan
perbandingan

sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal
yang demikian, sebagaimana halnya, dan begitu juga
dengan.

4. Hubungan akibat
atau hasil

oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka, dan akibatnya.

5. Hubungan tujuan untuk maksud itu, untuk maksud tersebut, dan supaya.
6. Hubungan

singkatan, contoh,
identifikasi

singkatnya, ringkasnya, seperti sudah dikatakan, dengan
kata lain, misalnya, yakni, yaitu, dan sesungguhnya.

7. Hubungan waktu sementara itu, segera, beberapa saat kemudian, sesudah,
dan kemudian.

8. Hubungan tempat di sini, di situ, dekat, di seberang, berdekatan dengan, dan
berdampingan dengan.

(Suladi, 2015: 16)

Contoh (1) menyatakan hubungan tambahan

Pesan yang diusung dalam upacara tradisional Longkangan ini adalah
pentingnya berterima kasih kepada Tuhan yang telah menciptakan langit
dan bumi serta memberikan kenikmatan dan kesejahteraan. Di samping itu,
upacara tradisional ini dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur yang
telah merintis permukiman bagi para pelaku upacara. Mereka  takut atau
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merasa terancam oleh bencana yang bersumber dari kemarahan Yang
Mahakuasa atau roh leluhur jika tidak melakukan upacara. ((Sumber:
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal Jawa Timur, 2013:57)

Informasi tambahan yang dimaksud terdapat pada kalimat yang diawali dengan

ungkapan transisi di samping itu. Jadi, kalimat upacara tradisional ini

dimaksudkan untuk mengenang jasa leluhur yang telah merintis permukiman bagi

para pelaku upacara merupakan informasi tambahan dari gagasa utama, yaitu

pentingnya upacara sebagai bentuk ungkapan terima kasih atau rasa syukur

kepada Tuhan.

Contoh (2) menyatakan hubungan pertentangan

Arsitektur suatu daerah akan mengalami perubahan jika terjadi perubahan
pada unsur kebudayaan yang lain. Bahkan, sebagai bentuk kebudayaan
yang paling konkret, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling
rentan berubah. Namun, perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara
spontan dan menyeluruh. Perubahan arsitektur akan berlangsung secara
bertahap dan parsial. Dalam perubahan itu, ada bagian yang tetap, tetapi
ada pula bagian yang mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan
sesuai dengan kondisi, baik alam maupun lingkungan. (Dimodifikasi dari
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal Jawa Timur,
2013:318)

Paragraf tersebut mengandung informasi yang bersifat mempertentangkan.

Informasi yang dimaksud diawali dengan ungkapan transisi namun. Dengan

demikian, kalimat perubahan suatu kebudayaan tidak terjadi secara spontan dan

menyeluruh bersifat mempertentangkan informasi dalam gagasan utama yang

terdapat pada kalimat topiknya, yaitu arsitektur suatu daerah akan mengalami

perubahan.

Contoh (3) menyatakan hubungan perbandingan

Meski berdiri di dua bagian dunia yang berbeda, dua orang itu tetap berada
di atas tanah. Keduanya tidak melayang di angkasa. Gaya gravitasi yang
menyebabkan keduanya tetap berpijak di tanah. Begitu juga dengan laut
yang mengelilingi bumi, airnya tidak tumpah. Gaya tarik bumi yang tidak
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terlihat menyebabkan laut tetap berada di bagiannya. (Dimodifikasi dari
Republika, 23 Januari 2003)

Paragraf tersebut mengandung dua informasi yang menunjukkan makna

perbandingan. Dua informasi yang dimaksud itu diantarai dengan ungkapan

transisi begitu juga dengan. Pernyataan dalam kalimat (1), meski berdiri di dua

bagian dunia yang berbeda, dua orang itu tetap berada di atas tanah, dan kalimat

(2) keduanya tidak melayang di angkasa, diperbandingkan dengan pernyataan

dalam kalimat (4), laut yang mengelilingi bumi, airnya tidak tumpah. Dua

informasi yang diperbandingkan itu adalah dua orang yang tidak melayang dan

air tidak tumpah meskipun berada di atas bumi karena ada gravitasi.

Contoh (4) menyatakan hubungan akibat

Pesan yang diusung dalam upacara ini adalah bahwa dalam perjalanan
hidupnya manusia selalu mendapat  ancaman dari kekuatan jahat yang bisa
merusak atau menghancurkan hidupnya. Kekuatan jahat ini harus
disingkirkan atau diusir agar tidak membawa bencana. Oleh karena itu,
manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara memohon kepada
Tuhan agar terhindar dari ancaman tersebut. (Dimodifikasi dari
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal Jawa Timur,
2013:117)

Dalam paragraf tersebut, terdapat hubungan antarinformasi yang menunjukkan

makna hasil atau akibat. Pernyataan yang diungkapkan dalam kalimat yang

diawali dengan ungkapan transisi oleh karena itu merupakan akibat dari

pernyataan yang dituangkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Penyataan bahwa

manusia harus berusaha menyingkirkannya dengan cara memohon kepada Tuhan

merupakan hasil atau akibat adanya ancaman dari kekuatan jahat yang bisa

merusak atau menghancurkan hidup manusia.
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Contoh (5) menyatakan hubungan tujuan

Pengambilan santan dari kelapa yang sudah diparut dapat dilakukan
dengan meremas-remas dengan tangan. Namun, hasilnya tidak bersih dari
parutan kelapa sehingga perlu penyaring. Untuk maksud itu, dipakai alat
penyaring mulai dari yang sangat tradisional sampai pada saringan hasil
pabrik, seperti yang banyak digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga
sekarang ini. Di Sumatera Barat, wadah dari anyaman daun pandan yang
berbentuk persegi empat dapat dijadikan sebagai alat memeras santan
kelapa. Dengan cara ini, santan yang didapat bersih dari parutan.
(Dimodifikasi dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal
Sumatera Barat, 2014:142)

Pernyataan kalimat di atas yang diawali dengan ungkapan untuk maksud itu

merupakan tujuan dari pernyataan dalam gagasan utama yang tertuang dalam

kalimat sebelumnya, yaitu diperlukan penyaring dalam pengambilan santan

kelapa yang diparut yang dilakukan dengan meremas-remasnya dan hasilnya

tidak bersih.

Contoh (6) menyatakan hubungan singkatan, contoh, dan identifikasi

Carok bisa terjadi ketika ada konflik tanah dan persoalan lain yang
dianggap menyinggung harga diri. Dengan kata lain, carok sebenarnya
tidak akan dan tidak perlu terjadi jika tidak ada lelaki yang menggoda istri
orang lain atau konflik-konflik yang dianggap menghina salah satu pihak.
(Dimodifikasi dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal
Jawa Timur, 2013:516)

Dalam paragraf tersebut, pernyataan kalimat (1) diindentifikasi secara lebih detail

dan terperinci pada kalimat (2). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kalimat

(2) merupakan bentuk identifikasi dari kalimat (1). Pernyataan yang diidentifikasi

tersebut adalah persoalan lain yang dianggap menyinggung harga diri.

Pernyataan yang dianggap menyinggung harga diri di dalam paragraf itu adalah

adanya lelaki yang menggoda istri orang lain atau konflik-konflik yang dianggap

menghina salah satu pihak. Penyataan yang mengidentifikasi dan yang

diidentifikasi dihubungkan dengan ungkapan transisi dengan kata lain.
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Contoh (7) menyatakan hubungan waktu

Matahari terbentuk sekitar lima miliar tahun lalu. Sesudah matahari
terbentuk, partikel-partikel lainnya terus berputar mengelilingi matahari
seperti pusaran air. Putaran itu berlangsung dari ratusan juta hingga
miliaran tahun. (Republika, 09 Januari 2003)

Pada paragraf tersebut, ada dua peristiwa yang menunjukan urutan waktu

berlangsungnya. Antara peristiwa yang terdapat pada kalimat (2) terjadi setelah

peristiwa (1). Kedua peristiwa itu dihubungkan denganungkapan transisi sesudah.

Contoh (8) menyatakan hubungan tempat

Alam semesta yang maha luas ini memang tidak terjadi dengan sendirinya.
Di sana ada sebuah titik putih yang kemudian meledak, selanjutnya
muncul partikel debu dan gas yang berkumpul setelah bertebaran. Dari
pertikel-partikel ini tercipta alam semesta dan seisinya. (Republika, 9
Januari 2003)

Ungkapan transisi yang menyatakan tempat dimanfaatkan dengan baik pada

paragraf di atas. Ungkapan di sana mengacu pada suatu tempat awal mula alam

semesta terjadi. Kalimat (1) memang tidak secara eksplisit menunjukkan tempat,

tetapi kita dapat menyarikan makna implisitnya bahwa yang dimaksudkan itu

ialah suatu tempat atau ruang.

b. Referensi

Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang

yang dipakai untuk mewakilinya. Referensi yang dapat dijadikan sebagai alat

kohesi dalam paragraf ialah referensi endoforis. Jika ditinjau dari arah acuannya,

referensi endoforis ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu referensi anaforis

dan referensi kataforis.
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Dalam kaitannya dengan masalah referensi yang anaforis dan kataforis,

persyaratan bagi suatu konstituen yang dapat disebut anafora atau katafora adalah

konstituen itu harus berkoreferensi (memiliki referen yang sama) dengan

konstituen yang diacunya. Salah satu akibat dari hal itu adalah memungkinkan

adanya konstituen tertentu yang sudah disebutkan sebelumnya atau sesudahnya,

baik dalam bentuk pronomina persona maupun dalam bentuk pronomina lainnya.

Pengacuan terhadap konstituen yang sudah disebutkan sebelumnya atau di sebelah

kirinya disebut rerefensi anafora. Jika koreferensi suatu bentuk mengacu pada

konstituen yang berada di belakangnya atau di sebelah kanannya disebut referensi

katafora. Referensi, baik anafora maupun katafora, meliputi pronomina persona,

pronomina demonstrativa, dan pemarkah definit (Suladi, 2015: 26).

1) Pronomina Persona

Pronomina persona merupakan bentuk deiksis yang mengacu pada orang secara

berganti-ganti. Hal ini sangat bergantung pada peran pelibat wacana, baik sebagai

pembicara (persona I), pendengar (persona II), atau yang dibicarakan (persona

III). Pronomina persona III yang berupa enklitik -nya mengacu pada maujud yang

telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Dengan kata lain, enklitik –nya

cenderung bersifat anaforis

Contoh:

Ciri khas masyarakat Tengger secara tradisional adalah kepatuhan mereka
dalam meyakini dan menjalankan ajaran leluhur, seperti menggelar ritual
yang berkaitan dengan daur kehidupan dan lingkungan alam. Meskipun
sudah mengenal pertanian komersial sejak zaman kolonial Belanda,
mereka tidak serta-merta meninggalkan tradisi leluhurnya hanya karena
alasan ekonomi. Sektor pariwisata juga tidak bisa mengubah secara mutlak
pandangan dan perilaku hidup mereka. Persentuhan mereka dengan
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budaya modern—menonton televisi, menggunakan sepeda motor dan
mobil buatan Jepang, mengenakan pakaian buatan pabrik, hingga
mengenyam pendidikan sekolah—juga tidak mengurangi keyakinan dan
kesetiaan masyarakat Tengger terhadap ajaran leluhurnya. (Dimodifikasi
dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Lokal Jawa Timur,
2013:527)

.
Pada paragraf tersebut ada dua kata ganti yang digunakan, yaitu mereka dan –nya.

Kata ganti mereka merupakan kata ganti masyarakat Tengger yang telah

disebutkan pada bagian sebelumnya. Begitu juga dengan kata ganti –nya, kata

ganti itu juga menggantikan masyarakat Tengger. Pemanfaatan kata ganti seperti

itu juga membantu pemaduan antarkalimat dalam paragraf.

2) Pronomina Demonstrativa

Pronomina demonstrativa merupakan kata-kata yang menunjuk pada suatu benda.

Kata-kata itu bersifat deiktis, yakni menunjuk kepada hal umum, tempat,ataupun

ihwal. Pronomina demonstrativa umum terdiri atas ini, itu, dan anu.

Contoh:

Perdana Menteri Prancis, Jean-Marc Ayrault, menulis surat kepada para
menteri berupa instruksi untuk menghentikan penggunaan istilah berbahasa
Inggris dalam komunikasi resmi. Surat itu keluar setelah para menteri
menggunakan istilah Silver Economy untuk menamai program ekonomi
Prancis. Menurut Ayrault, bahasa Prancis mampu mengekspresikan realitas
kontemporer dan menggambarkan inovasi yang terus berkembang pada
bidang pengetahuan dan teknologi. (Dimodifikasi dari www. kompas.com, 3
Mei 2013)

Pada paragraf kata ganti itu merupakan deiksis yang  mengacu pada pernyataan

sebelumnya. Kata ganti itu dalam paragraf tersebut mengacu pada surat yang

ditulis Perdana Menteri Prancis Jean-Marc Ayrault untuk para menteri.



35

3) Pemarkah Definit

Mengungkapkan sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilakukan

dengan strategi penyulihan yang koreferensial dengan menggunakan pemarkah

ketakrifan atau kedefinitan. Pemarkah-pemarkah yang sering digunakan sebagai

penyulih yaitu tersebut, begini, dan begitu.

Contoh:

Pantai Nongsa dengan panjang 1,3 km diapit oleh beberapa resor wisata
bertaraf international. Di sebelah timur terdapat resor Nongsa Point
Marina dan Turi Beach, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan
Palm Spring, sebuah lapangan golf dan resor. Target pasar resor-resor
wisata tersebut tidak lain adalah para pelancong dari negeri seberang.
(Dimodifikasi dari www.tiket.com/attractions/indonesia/kepulauan riau/
hotel-dekat-pantai-kampung-nongsa)

Kata ganti tersebut pada kalimat ketiga paragraf di atas mengacu pada pernyataan

sebelumnya, yaitu Resor Nongsa Point Marina dan Turi Beach serta Palm Spring.

Dengan menggunakan kata ganti definit tersebut sebagai acuan, paragraf menjadi

lebih kohesif.

Selain dengan kata tersebut, begini, dan begitu, pemarkah ketakrifan atau

kedefinitan juga dapat menggunakan frasa di sana, di sini, di situ, dari sana, dari

sini, dari situ.

c. Subtitusi

Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan

kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya.

Contoh:

Seorang ibu rumah tangga terserang virus HIV. Virus penyebab AIDS itu
diduga ditularkan oleh suaminya yang sering berkencan dengan pekerja
seks komersial. Menurut dokter, akibat virus yang hingga kini belum ada
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vaksinnya itu, kemungkinan dia hanya dapat bertahan hidup dalam waktu
enam bulan.

Dalam contoh itu terlihat jelas bahwa virus HIV dapat disulih dengan bentuk-

bentuk yang berbeda, yaitu virus penyebab AIDS dan virus yang hingga kini

belum ada vaksinnya. Pembaca dapat memahami secara utuh konteks itu karena

kesemua bentuk direalisasikan dalam sebuah paragraf. Dengan demikian, secara

gramatikal dan semantis pertalian antarkalimat terjalin dengan erat. Seandainya

yang dimunculkan dalam paragraf itu hanya virus yang hingga kini belum ada

vaksinnya, pembaca atau pendengar pasti kesulitan memahami makna pernyataan

itu. Hal itu dapat terjadi karena virus yang belum ada vaksinnya tidak hanya HIV.

d. Elipsis

Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah

diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya.

Contoh:

Einstein lahir di Ulm, Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879, tergolong anak
yang pendiam, tidak pernah senyum, dan lamban. Dia jarang berbicara
dengan orang lain. Namun, kalau sudah bertanya sesuatu yang menarik
perhatiannya, dia berubah menjadi orang yang cerewet. (Republika, 23
Januari 2003)

Pada paragraf di atas, kalimat pertama unsur yang dilesapkan adalah kata Einstein

yang berfungsi sebagai subjek. Jika dituliskan secara lengkap, bentuknya ialah

Einstein lahir di Ulm, Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879, Einstein tergolong

anak yang pendiam, Einstein tidak pernah senyum, dan Einstein lamban.
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e. Sinonim

Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama

atau mirip. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan, baik berupa kata,

frasa, maupun kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna

ungkapan lain, misalnya bunga, kembang, dan puspa; mati, meninggal, wafat,

tewas, dan gugur; jelek dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak

mempunyai makna yang  persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan

informasinya.

Contoh:

Siapakah Wilbur dan Oville Wright? Bila membaca halaman Iptek
kemarin, kamu tentu telah mengetahuinya. Ya, benar mereka dua
bersaudara yang merancang pembuatan pesawat terbang. Kakak beradik
ini lahir di Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Pak
Wilton Wright. (Republika, 8 Mei 2003)

Pada contoh paragraf di atas, kata dua bersaudara dan kakak beradik merupakan

dua buah frasa yang bersinonim secara mirip, artinya keduanya mempunyai

makna yang tidak sama betul. Kemiripan makna keduanya ialah adanya unsur

pertalian darah.

f. Antonim

Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan.

Jika diperinci lebih cermat, keantoniman dapat dibagi lagi menjadi lima, yaitu

sebagai berikut.

1. Oposisi Mutlak

Oposisi mutlak merupakan pertentangan makna secara mutlak, seperti hidup

dan mati.
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2. Oposisi Kutub

Oposisi kutub merupakan pertentangan tidak mutlak, tetapi bergradasi atau

terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut, seperti kaya-miskin,

besarkecil, jauh-dekat, panjang-pendek, tinggi-rendah, terang-gelap, luas-

sempit.

3. Oposisi Relasional

Dalam oposisi relasional (hubungan) ini makna katakata yang beroposisi

bersifat saling melengkapi. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata

yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya oposisi ini

tidak ada, seperti menjual-membeli, suami-istri, mundur-maju, pulang-pergi,

pasang-surut, memberi-menerima, belajar-mengajar, ayah-ibu, gurumurid,

atas-bawah, utara-selatan, buruh-majikan.

4. Oposisi Hierarki

Makna kata yang beroposisi hierarki ini menyatakan suatu deret jenjang atau

tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi ini adalah kata-kata

yang berupa nama satuan ukuran (berat, panjang, dan isi), seperti meter-

kolometer, kuintal-ton, nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang

kepangkatan, seperti prajurut-opsir.

5. Oposisi Majemuk

Oposisi majemuk merupakan suatu kata yang beroposisi dengan lebih dari

satu kata, seperti berdiri dengan kata duduk, berbaring, tiarap, berjongkok.
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Contoh paragraf berantonim:

Anto dan Kamto merupakan sahabat karib semenjak mereka masih duduk
di bangku SMP. Ke mana pun pergi, mereka selalu berdua. Namun,
semenjak lulus perguruaun tinggi, mereka hampir tidak pernah bertemu.
Pertemuan mereka terjadi ketika ada acara reuni di SMA. Keduanya saling
menceritakan karier dan keluarganya. Anto bercerita bahwa dia telah
kawin dan dikaruniai dua anak. Anak pertamanya laki-laki dan sudah
bersekolah di SD. Kamto ikut senang mendengar cerita sahabatnya itu
meskipun dia sendiri sampai kini masih hidup seorang diri. Dia masih
lajang.

Pada contoh paragraf di atas, merupakan contoh paragraf antonim mutlak yang

ditandai dengan pasangan kawin dan lajang. Orang yang tidak atau belum kawin

pasti lajang, sebaliknya orang yang lajang juga dapat dipastikan dia belum atau

tidak kawin. Tidak pernah ada orang yang agak lajang atau paling lajang.

g. Hiponim

Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan

subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat,

sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim.

Contoh:

Darah kita terdiri atas empat bagian, yaitu sel darah merah, sel darah
putih, sel pembeku darah, dan plasma. Sel darah merah mengandung
hemoglobin yang berwarna merah sehingga sel ini berdarah merah. Sel
darah ini mengalir di dalam tubuh dengan membawa oksigen dan
karbondioksida. Sel darah putih bertugas menjaga tubuh kita dari kuman.
Sel pembeku darah membantu proses pembekuan darah ketika sel itu
keluar. Kemudian, plasma merupakan cairan dalam darah yang
mengandung protein dan mineral. (Dimodifikasi dari Republika, ―Luka
dan Memar‖, 30 Maret 2003)

Dalam paragraf di atas, yang menjadi unsur superordinat atau makna umum

adalah darah. Unsur hiponim atau makna khusus dalam paragraf tersebut adalah
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sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan plasma yang disebar ke

dalam kalimat–kalimat penjelasnya.

h. Kemeroniman

Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan

sesuatu itu sendiri secara keseluruhan.

Contoh:

Dari jauh terlihat seorang pemuda dengan lincah menunggangi kuda tanpa
pelana. Badannya yang kekaritu mengendalikan kuda melewati jalan
perbukitan yang terjal. Rambutnya yang hitam, tebal, dan bergelombang
bergoyang-goyang diterpa angin. Demikian pula jubah putihnya. Kulitnya
yang putih bersih menjadi agak kemerah-merahan ditimpa sinar matahari.
Ketika jarak makin dekat, makin tampaklah si penunggang kuda yang gesit
itu. Tingginya sedang, dadanya bidang dan bahunya lebar. Bila
dipandang, wajahnya, o betapa tampannya. Dahinya lebar, bola mata
hitam kecoklatan, dan alisnya melengkung indah. Hidungnya mancung,
pipinya halus dan bila tersenyum tampaklah sederetan giginya yang tertata
rapi. Wajah itu tampak bercahaya! Subhanallah bentuk lahiriah yang
sempurna. Boleh jadi Allah sedang tersenyum ketika menciptakan
makhluk indah ini.

Pada contoh di atas, ada dua paragraf yang memanfaatkan satu kemeroniman.

Kata badan merupakan makna keseluruhan yang mengacu kepada seorang

pemuda yang sedang mengendarai kuda, sedangkan makna bagiannya meliputi

rambut, kulit, dada, bahu, wajah, dahi, bola mata, alis, hidung, pipi, dan gigi.

Dalam menggambarkan sosok tokoh cerita, pencerita memanfaatkan makna

bagian yang berupa anggota badan. Tiap-tiap bagian dijelaskan dengan suatu

uraian yang mendukung kesempurnaan sosok yang ditokohkan. Dengan uraian

yang menggambarkan kondisi fisik sang tokoh, pembaca yang kebetulan anak-

anak sebagai sasarannya akan dapat dengan mudah mempunyai bayangan atau

gambaran mengenai tokoh itu.
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i. Repetisi

Keraf (2001: 76), menyataka bahwa kepaduan sebuah alinea dapat diamankan

dengan mengulang kata-kata kunci, yaitu yang dianggap penting dalam sebuah

alinea. Kehadiran kata berulang-ulang dalam alinea berfungsi untuk memelihara

koherensi atau kepaduan semua kalimat dalam alinea. Suladi (2015: 45), juga

menyatakan bahwa perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal

yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan

kata, frasa, atau klausa.

Contoh:

Ada yang mengusulkan agar kelima orang itu dibuat patungnya hingga
bisa dikenang setiap saat. Lama-kelamaan penduduk Armenia tidak hanya
mengunjungi patung-patung itu, tetapi mulai menyembahnya. Patung itu
dianggap berkuasa seperti Tuhan saja. Seorang pemuda bernama Syakirin
sangat sedih dan sering menangis melihat penduduk Armenia yang
menyembah patung. Patung itu kan tak bisa apaapa, tetapi mengapa
disembah? Pemuda Syakirin akhirnya digelari Nuh, artinya yang sering
menangis.

Pada contoh paragraf di atas, kata patung diulang pada setiap kalimat. Kata

patung kalimat pertama yang berfungsi sebagai objek diulang pada kalimat kedua

dalam fungsi yang sama. Kata itu pada kalimat berikutnya ditempatkan sebagai

subjek.

3. Kelengkapan dan Ketuntasan

Suladi (2015: 46) menyatakan bahwa aspek kelengkapan terpenuhi jika semua

informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama

sudah tercakup. Sedangkan Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan,

yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi

yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan
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pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena

pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan simpulan yang salah, tidak

sahih, dan tidak valid.

Contoh:

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keluarga—sebagai organisasi
sosial terkecil di dalam sebuah masyarakat—memiliki peran cukup
penting. Pertama, keluarga dibentuk untuk meneruskan garis keturunan
sebagai salah satu kebutuhan hakiki manusia. Kedua, setiap anggota dalam
keluarga bisa belajar untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing
guna menciptakan keluarga yang harmonis. Ketiga, hubungan harmonis
antara satu keluarga dan keluargakeluarga lain akan menciptakan
kedamaian dalam masyarakat. Ketiga, keluarga berperan
menyosialisasikan pengetahuan tentang budaya tradisional, keyakinan atau
agama, dan pentingnya pendidikan kepada anak-anak sebagai generasi
penerus. (Dimodifikasi dari Pengetahuan Tradisi dan Ekspresi Budaya
Jawa Timur, 2013:520)

Gagasan utama dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu

beberapa faktor penyebab keluarga memiliki peran cukup penting. Ada informasi

penting dalam gagasan utama itu yang harus dicermati untuk dapat

mengembangkan menjadi paragraf yang memenuhi syarat kelengkapan. Informasi

penting itu berupa ungkapan beberapa faktor yang harus dikembangkan dengan

lebih dari satu penjelas.

Paragraf pada contoh di atas, sudah memperlihatkan syarat kelengkapan. Gagasan

utama sudah dijelaskan dengan tiga kalimat pengembang. Dengan kalimat-kalimat

penjelas itu, informasi yang dibutuhkan oleh kalimat topik sudah terpenuhi.

4. Keruntutan

Suladi (2015: 47), menyatakan bahwa sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian

informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat
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sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan

paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang

membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan

penyajian infomasi. Ada beberapa model urutan informasi, seperti urutan tempat,

urutan waktu, urutan khusus-umum, urutan tingkat, urutan apresiatif, urutan

sebab-akibat, dan urutan tanya-jawab.

Contoh:

Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa
Tengah. Ia merupakan anak salah seorang bangsawan yang masih sangat
taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak
diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang
tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini
kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tetapi tidak
berani karena takut dianggap sebagai anak durhaka. Untuk menghilangkan
kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu
pengetahuan kemudian membacanya di taman rumah dengan ditemani
simbok (pembantunya). Akhirnya, membaca menjadi kegemarannya.
Tiada hari ia lalui tanpa membaca. (Dimodifikasi dari www.dbiografi.
com)

Pada contoh di atas, paragraf  dimulai dengan paparan tokoh dari saat lahir

dilanjutkan dengan masa sekolah. Urutan yang sistematis berdasarkan kronologi

tersebut akan lebih memudahkan pembaca memahami keseluruhan isi paragraf

itu.

5. Konsistensi

Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Sudut

pandang ini dalam suatu karangan bisa berupa perspektif yang hendak dibangun

penulis.  Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan

penulis dalam karangan.
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a. Sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau

saya. Dengan sudut pandang ini penulis seakan-akan terlibat dalam cerita dan

seolah-olah bertindak sebagai tokoh cerita.

b. Sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga,

seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita.

c. Sudut pandang pengamat, menempatkan penulis sebagai pengamat serba tahu

yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa

yang dialami tokoh.

d. Sudut pandang campuran, merupakan kombinasi antara sudut pandang orang

pertama dan pengamat. Dengan sudut pandang ini penulis mula-mula

menggunakan sudut pandang orang pertama kemudian bertindak sebagai

pengamat yang serba tahu dan bagian kembali lagi ke sudut pandang orang

pertama.

Dari beberapa macam sudut pandang tersebut, yang penting untuk diperhatikan

ialah konsistensinya. Penulis harus menetapkan sudut pandangnya terhadap calon

pembaca tulisannya. (Suladi, 2015: 49)

Contoh:

Seperti kita ketahui bersama, tidak mudah mengendalikan anak laki-laki
kita yang sedang dalam masa pubertas. Ulahnya bermacam-macam dan
sering kali sangat menjengkelkan. Sebagai orang tua, Anda mungkin
mempunyai pengalaman yang menarik untuk menangani masalah itu.
Kemukakanlah pengalaman Anda melalui rubrik ini. Mungkin pengalaman
Anda dapat membantu orang tua lain dalam mengatasi masalah anak-
anaknya. (Bahan PenyuluhanBahasa Indonesia: Paragraf, 2001)

Pada paragraf di atas, penulis menggunakan kata kita dan Anda secara konsisten.

Pemilihan kata kita dan Anda tersebut menunjukkan bahwa penulis secara sadar

seolah-olah ingin mengajak pembaca berkomunikasi langsung. Penulis
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menempatkan pembaca sebagai mitra dialog interaktif. Penggunaan kata Anda

merupakan bentuk penyapaan kepada pembaca yang efektif. Dengan cara itu

pembaca merasa dilibatkan dalam permasalahan yang sedang dikomunikasikan

dalam paragraf itu. Begitu juga dengan penggunaan kata kita, hal itu akan

menguatkan keterlibatan dan keterikatan secara emosional pembaca dan penulis.

Syarat penyusunan paragraf yang baik juga disampaikan oleh Fuad, dkk. (2005:

107) yang terdiri atas kepaduan bentuk garamatikal (cohesion in form) yang

dibentuk oleh penggunaan kata transisi, pronomina, repetisi, sinonimi, dan

elipsasi. Paragraf yang baik juga dibentuk oleh kepaduan makna (coherence in

meaning) yang dibentuk oleh kekokohan kalimat penjelas dan kelogisan urutan

peristiwa, waktu, ruang, dan proses. Berikut penjelasan mengenai syarat

penyusunan paragraf yang baik menurut Fuad, dkk. (2005: 108-121).

1. Kepaduan Bentuk Gramatikal (Cohesion in Form)

Kohesi (kepaduan bentuk) adalah kepaduan hubungan antarkalimat yang

membangun paragraf. Untuk menjaga kepaduan bentuk gramatikal ini, harus

memperhatikan ketepatan penggunaan konjungsi, pronomina, repetisi, sinonimi,

dan elipsasi. Berikut penjelasan mengenai unsur kohesi.

a. Penggunaan Kata Transisi

Konjungsi sebagai alat relasi yang erat (kohesi) digunakan untuk merangkai

klausa dengan kalusa sehingga terbentuk kalimat yang panjang, atau merangkai

kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Konjungsi juga dapat digunakan

untuk merangkai  paragraf dengan paragraf dalam sebuah karangan. Berikut
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merupakan konjungsi yang bisa digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian

dalam sebuah kalimat, paragraf, dan wacana.

Tabel 2. Macam-Macam Konjungsi

Macam-Macam
Transisi/ Konjungsi

Bentuk Transisi/ Konjungsi

Konjungsi Intrakalimat Konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi
yang menghubungkan antarbagian dalam satu
kalimat. Konjungsi jenis ini adalah dan, atau,
yang, tetapi, sesudah, setelah, sebelum, sehabis,
sejak, selesai, ketika, tatkala, sewaktu,
sementara, sambil, seraya, selagi, selama,
sehingga, sapai, jika, kalau, asal(kan), apabila,
manakala, andaikan, seandainya, seumpamanya,
sekiranya, agar, supaya, biar, biarpun,
meskipun, sekalipun, walau(pun), sungguhpun,
kendati(pun), seolah-olah, seakan-akan,
sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, oleh
karena, sampai, maka, bahwa, dengan, baik ...
maupun, demikian ... sehingga, apakah ... atau,
entah ..., jangankan ..., ... pun ... .

Konjungsi Antarkalimat Konjungsi antarkalimat merupakan konjungsi
yang menghubungkan satu kalimat
dengankalimat lain yang ditulis diawal kalimat.
Konjungsi jenis ini adalah Biarpun demikian,
Biarpun begitu, Sekalipun begitu, Sungguhpun
demikian, Meskipun begitu, Meskipun demikian,
Sesudah itu, Setelah itu, Selanjutnya, Tambahan
pula, Lagi pula, Selain itu, Sebaliknya,
Malah(an), Bahkan, Akan tetapi, Namun, Kecuali
itu, Dengan demikian, Oleh karena itu, Oleh
sebab itu, dan Sebelum itu.

Konjungsi
Antarparagraf

Konjungsi antarparagraf adalah konjungsi yang
mengawali sebuah paragraf. konjungsi jenis ini
adalah Adapun, Akan hal, Dalam pada itu.

Selain kata transisi berupa konjungsi seperti yang telas dijelakan, terdapat
kata-kata transisi yang bukan merupakan konjungsi misalnya, di samping itu,
sehubungan dengan, berdasarkan atas, dalam hubungan ini

(Fuad, dkk., 2005: 108)
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b. Penggunaan Pronomina

Untuk menjaga kohesi sebuah paragraf, dapat menggunakan pronomina atau kata

ganti yang dapat menghindari pengulangan penyebutan seseorang. Berikut contoh

paragraf yang kohesif dengan menggunakan pronomina.

Dialog Utara-Selatan tidak dapat dipisahkan dari krisis ekonomi dunia dan
juga tidak dapat ditunda untuk memberikan perhatian kepadanya sampai
krisis tersebut dipecahkan. Di dalam lampiran, kami membuat usulan untuk
menyuntikkan tujuan baru di dalam dialog itu. Inilah suatu urgenisasi yang
baru diperoleh. Situasi menyedihkan akan dihadapi negara-negara miskin dan
interpedensi yang dramatik antara Utara dan Selatan di dalam bidang-bidang
perdagangan dan keuangan membuatnya menjadi jelas. Akan tetapi, resesi
ekonomi global dan kemacetan dialog Utara-Selatan saling memperkuat satu
sama lain, dan diaog menjadi mati dan tidak produktif. Bagaimana lingkaran
setan ini bisa dipecahkan. (Lappenas, 1983: 167)

Contoh di atas, nya pada kalimat pertama menggantikan krisis ekonomi dunia.

Kata ganti penunjuk itu pada kalimat kedua menggantikan Utara-Selatan. Kata ini

(lah) pada awal kalimat ketiga mengacu pada usulan untuk menyuntikkan tujuan

baru di dalam dialog Utara-Selatan. Selanjutnya, kata ganti nya pada kalimat

keempat menggantikan negara-negara miskin dan interpedensi. Kata penunjuk ini

pada kalimat keenam menggantikan kalimat sebelumnya, yakni resesi ekonomi

global ... produktif.

c. Penggunaan Repetisi

Repetisi atau pengulangan baik kata atau frasa sebagai kata kunci pada paragraf

biasanya dilakukan apabila tidak ada kata ganti benda dalam bahasa Indonesia.

Namun, untuk meghindari kejenuhan dapat digunakan dengan mencari

sinonimnya. Berikut contoh penggunaan repetisi yang baik.

Lazimnya sebuah ibu kota, Kabupaten Serang diharapkan dapat menopang
pemerintahan secara keseluruhan baik secara wilayah maupun administrasi
sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penetapan Kabupaten Serang
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sebagai ibu kota Provinsi Banten diharapkan memiliki implikasi terhadap
aktivitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu,
Kabupaten Serang harus segera berbenah diri, baik dibidang ekonomi,
politik, sosial budaya, dan pemerintahan. (skripsi FISIP)

Pengulangan kata kunci Kabupaten Serang dalam paragraf telah menjaga

kekohesifan paragraf. Artinya, pengulangan yang dilakukan dapat memperjelas

gagasan yang dikemukakan dalam paragraf.

d. Penggunaan Sinonim

Untuk menghindari pengulangan yang berlebihan, dapat menggunakan sinonimi

dari kata kunci paragraf yang tidak ada kata gantinya sehingga kohesi tetap

terjaga. Repetisi adalah pengulangan bentuk sedangakan sinonimi adalah

pengulangan makna. Berikut ini adalah contoh dari sinonimi.

Respons yang terjadi berupa rasa takut yang kuat serta tidak berdaya,
sedangkan anak-anak akan berekspresi dengan perilaku yang kacau. Trauma
ini merupakan sesuatu yang katastropik, yaitu trauma di luar rentang
pengalaman yang umum dialami manusia sehari-hari.

e. Penggunaan Elipsasi

Elipsasi adalah melepaskan bagian kalimat tertentu yang sudah disebut dalam

kalimat sebelumnya. Hal ini dilakukan bila tidak mengaburkan makna dan kohesi

tetap terjaga. Jadi, elipsasi berguna untuk menghindari pemborosan kata. Berikut

ini ialah contoh yang melepaskan bagian kalimat begitu subuh berlalu.

Begitu subuh berlalu, petani dengan kerbau dan bajaknya pergi menuju sawah
dan ladangnya. Para nelayan turun menarik jaring dari lautan nan luas.
Pedagang sayuran merapikan dagangannya untuk diantar ke rumah-rumah.
Pembuat makanan, pedagang kaki lima, abang becak, semuanya membenahi
peralatan menyongsong mentari datang. Sementara itu, penduduk dari strata
sosial atas masih mendengkur di tempat tidur.
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2. Kepaduan Makna (Coherence in Meaning)

Koherensi adalah kesatuan isi atau kepaduan maksud. Koherensi paragraf adalah

kepaduan isi paragraf. Paragraf yang tidak menunjukkan adanya kepaduan isi

disebut paragraf yang tidak koheren. Untuk memenuhi tuntutan koherensi sebuah

paragraf, ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu kokohnya kalimat penjelas

dalam menjelaskan gagasan utama dan logisnya urutan peristiwa, waktu, ruang

atau tempat, dan proses.

a. Kekokohan Kalimat Penjelas

Berdasarkan fungsinya, kalimat yang membangun paragraf diklasifikasikan atas

dua macam, yaitu kalimat topik/kalimat pokok dan kalimat penjelas/pendukung.

Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide paragraf. Kalimat penjelas berfungsi

menjelaskan atau mendukung ide (topik) paragraf. Berikut ciri kalimat topik dan

kalimat penjelas.

Secara teoretis dapat dikemukakan bahwa kalimat topik memiliki ciri-ciri sebagai

berikut.

a) Mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih

lanjut.

b) Merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri.

c) Dapat dibentuk tanpa bantuan konjungsi atau frasa transisi.

Selanjutnya, kalimat penjelas memiliki ciri-ciri sebagi berikut.

a) Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri (dari segi arti).

b) Arti kalimat ini baru jelas jika dihubungkan dengan kalimat lain dalam

paragraf.
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c) Pembentukannya sering memerlukan konjungsi dan frasa transisi.

d) Isinya berupa rincian, contoh, dan data tambahan lainnya yang bersifat

menjelaskan atau mendukung kalimat topik.

Ukuran panjang-pendek sebuah paragraf dapat ditentukan secara mutlak. Hal ini

bergantung pada bobot atau kadar informasi yang akan ditulis. Sekadar untuk

pegangan, sebuah paragraf yang ideal panjangnya berkisar antara empat sampai

delapan kalimat. Namun, kalimat dalam satu paragraf dapat saja sampai sepuluh

jika kalimatnya pendek-pendek, atau kurang dari empat jika kalimatnya panjang.

Hal yang penting adalah dalam paragraf adalah mengandung kalimat topik dan

kalimat lainnya menjelaskan kalimat topik.

Apabila ada kalimat penjelas yang tidak kokoh menjelaskan kalimat topik,

kepaduan isi paragraf akan terganggu. Artinya, paragraf tersebut menjadi tidak

koheren. Perhatikan contoh paragraf di bawah ini.

Seluruh penjuru dunia sudah mengetahui bahwa AIDS merupakan penyakit
yang mematikan. Dunia kedokteran masih merayap mencari obat penangkal
penyakit maut ini. Sementara itu, virus AIDS melesat mencari korban demi
korban tanpa mengenal ras, umur, ataupun tingkat sosial. Penyakit ini seperti
kita ketahui disebabkan oleh sejenis virus yang disebut virus HIV. Jadi, tidak
mustahil, AIDS menjadi bom waktu yang pada suatu saat bisa memusnahkan
manusia dari muka bumi ini.

Ide pokok atau kalimat topik paragraf di atas terkandung dalam kalimat kelima,

yakni bahwa AIDS menjadi bom waktu yang pada suatu saat bisa memusnahkan

manusia dari muka bumi ini. Sebagai penjelas, kalimat pertama, kedua, dan ketiga

cukup kokoh menunjang keberadaan ide dalam kalimat topik. Lain halnya kalimat

keempat yang tidak kokoh mendukung topik paragraf sehingga demi koherensi

paragraf ini, sebaiknya kalimat keempat disisihkan.
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Selanjutnya, paragraf yang hanya satu kalimat merupakan contoh paragraf yang

tidak koheren karena tidak jelasnya gagasan yang dituangkan dalam paragraf

tersebut. Hal ini disebabkan satu kalimat tersebut hanya merupakan kalimat topik

atau gagasan pkok sehingga tidak ada gagasan lain yang menjelaskan atau

menunjang. Berikut adalah contoh paragrafnya.

Kejahatan main hakim sendiri dilakukan secara berkelompok umumnya
masyarakat cenderung menghakimi pelaku pencurian yang tertangkap tangan
mereka mengatasnamakan memerangi kejahatan dan menjaga keamanan di
daerahnya. (skripsi FH)

Contoh paragraf di atas terdiri atas satu kalimat saja. Hal tersebut berarti paragraf

hanya memiliki kalimat topik atau gagasan utama. Oleh karena itu, sebaiknya

diperjelas dengan gagasan-gagasan penunjang yang dapat mendukung gagasan

utama/kalimat topik sehingga menjadi sebuah paragraf yang koheren.

b. Kelogisan Urutan Peristiwa, Waktu, Ruang, dan Proses

Sebuah paragraf kadang-kadang berisi uraian peristiwa, waktu, ruang, atau proses

terbentuknya sesuatu. Uraian peristiwa, waktu, dan lain-lain itu harus tersusun

sehingga terjadi kelogisan susunan. Susunan yang logis ini akan membentuk

kepaduan isi paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. Perhatikan contoh

paragraf berikut.

Dari tahun ke tahu jumlah penderita AIDS menunjukkan peningkatan yang
dramatis. Jumlah tersebut terus meningkat hingga 1 Oktober 1991 saja, WHO
menerima laporan 418.404 kasus. Pada kurun waktu 1981-1984, Centers of
Disease Control di AS melaporkan sudah ada 5.563 kasus. Sebelum tahun 80-
an, penderita penyakit maut ini masih dibawah 1000 kasus. Menurut
perhitungan kumulatif, dalam tahun 2000 jumlah penderita AIDS akan
mencapai lebih dari lima juta orang.

Ide pokok paragraf di atas terkandung pada kalimat pertama, yaitu Dari tahun ke

tahu jumlah penderita AIDS menunjukkan peningkatan yang dramatis. Namun,
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urutan waktu yang diuraikan pada paragraf tidak tersusun dari tahun ke tahun

secara periodik sehingga paragraf ini dapat dikatakan tidak logis dalam

mengurutkan waktu. Hal ini menjadikan paragraf merupakan paragraf yang tidak

koheren. Karena itu, sebaiknya paragraf ini diubah susunan waktunya secara

periodik sehingga menjadi logis dan koheren.

E. Jenis-Jenis Paragraf

Menurut Suladi (2016: 53), jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya

dibagi menjadi paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif-induktif,

paragraf ineratif, dan paragraf menyebar.

1. Paragraf Deduktif

Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak

di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung

gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang

dikemas dalam kalimat topik. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-

kalimat pengembang yang berfungsi memperjelas informasi yang

ada dalam kalimat topiknya.

Contoh:

Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja
yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan
berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang
mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu
tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang
dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar
diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian
adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur.
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Paragraf di atas termasuk paragraf deduktif karena kalimat topiknya terdapat pada

awal paragraf. Kalimat topik paragraf di atas adalah tenaga kerja yang diperlukan

dalam persaingan bebas tenaga kerja adalah tenaga kerja yang mempunyai etos

kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Kalimat

topik itu kemudian dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas.

2. Paragraf Induktif

Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian

akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu a) diawali

dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas

dan merupakan pendukung gagasan utama dan b) kemudian menarik kesimpulan

berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu.

Contoh:

Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi.
Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan
cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin
hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini.
Inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit.

Paragraf di atas diawali dengan dengan perincian yang berupa peristiwa-

peristiwa khusus. Peristiwa khusus itu berupa salju yang turun, keadaan kota yang

memutih karena salju, dan hawa dingin yang menyelimuti beberapa wilayah di

Jepang. Semua peristiwa khusus itu kemudian disimpulkan bahwa itulah keadaan

Jepang saat musim dingin (Suladi, 2016: 55-56).
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3. Paragraf Deduktif-Induktif

Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada

bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik,

hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu

hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas

informasi.

Contoh:

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan
faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang
penyakti jantung koroner. Hampir 80% penderita jantung koroner di Eropa
disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi. Bahkan, di Amerika
hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan
makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia, sebagian
besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak
mengandung kolesterol. Dengan demikian, kolesterol merupakan
penyebab utama penyakit jantung koroner.

Gagasan utama paragraf di atas adalah kolesterol merupakan penyebab penyakit

jantung koroner. Gagasan utama itu kemudian diikuti oleh tiga kalimat penjelas.

Ketiga kalimat penjelas itu ialah (1) hampir 80% penderita jantung koroner di

Eropa disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang tinggi; (2) di Amerika

hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan

yang berkadar kolesterol tinggi; (3) di Asia sebagian besar penderita jantung

koreoner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol.

Ketiganya merupakan penjelas atau penegas bahwa kolesterol menjadi penyebab

utama penyakit jantung koroner.
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4. Paragraf Ineratif

Paragraf inerataif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-

tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai

pengantar kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat

penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi.

Contoh:

Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung
Sinabung, Gunung Kelud di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung
berapi yang meletus itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota Jakarta,
seperti tahun-tahun sebelumnya, dilanda banjir. NTT yang sering
mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia memang sedang
ditimpa banyak musibah dan bencana. Bencana-bencana tersebut
menelan korban, baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap
panen menjadi gagal panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan
dihasilkan di lereng-lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar
menjadi melambung.

Gagasan utama paragraf di atas ialah Indonesia sedang ditimpa banyak musibah

dan bencana. Dalam menyampaikan informasi penulis memulai dengan

menampilkan hal-hal yang bersifat khusus. Penulis mengawalinya dengan

menampilkan bermacam-macam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di

Indonesia kemudian menyimpulkannya dalam bentuk kalimat topik. Untuk

menegaskan bahwa semua yang terjadi itu merupakan musibah yang menimpa

masyarakat Indonesia, penulis menambahkan informasi yang berupa akibat dari

bencana itu.

5. Paragraf Menyebar

Paragraf dengan pola menyebar tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya

menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya.
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Contoh:

Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warna
bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu
dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain.
Angin pun semilir terasa menyejukkan hati.

Gagasan utama paragraf  di atas tidak terdapat pada kalimat pertama, kedua, dan

seterusnya. Untuk dapat memahami gagasan utama paragraf itu, pembaca harus

menyimpulkan isi paragraf itu. Dengan memperhatikan setiap kalimat dalam

paragraf itu, kita dapat menyarikan isinya, yaitu gambaran suasana pada pagi hari

yang cerah. Inti sari itulah yang menjadi gagasan utamanya.

F. Pengertian Perspektif

Istilah perspektif seringkali diartikan sebagai sudut pandang/cara pandang orang

atau kelompok tertentu tentang sesuatu objek atau barang. Pengertian tersebut

sesuai dengan pendapat Kridalaksana (2008: 191) yang mendefinisikan perspektif

adalah pandangan yang diambil pengamat pada saat tertentu. Dalam arti yang

lain, perspektif dapat dilihat sebagai batasan pandangan orang atau kelompok

tertentu terhadap objek penglihatannya. Perspektif merupakan sudut pandang atau

cara pandang terhadap sesuatu. Cara memandang yang digunakan dalam

mengamati kenyataan untuk menentukan pengetahuan yang akan diperoleh.

Musthafa (2018: 2) mendefinisikan kata pespektif  yang diambil dari Webster’s

New Collegiate Dictionary ke dalam tiga tafsiran. Berikut adalah tafsiran

mengenai pengertian perspektif.

1. Perspektif adalah adanya konfigurasi di mana sebuah objek pandang dan

bagian-bagiannya dicermati secara mentalis, yang berarti pandangan
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seseorang akan suatu objek tidak akan lengkap tanpa melihat bagian-bagian

objek itu.

2. Perspektif adalah buah dari akumulasi dan kekuatan penalaran dalam

mencermati objek.

3. Perspektif adalah upaya yang diniati, sistematis, berani dan sungguh-sungguh

untuk menampilkan sebuah objek kajian secara apa adanya, gamblang,

objektif, dan tidak ditutup-tutupi.

G. Media Massa

Media massa pada hakikatnya dibagi menjadi dua jenis yaitu, media cetak dan

media online. Bungin (2011: 85) mendefinisikan tentang media massa adalah

institusi yang berperan sebagai agent of change, yaitu sebagai institusi pelopor

perubahan. Dalam hal ini, media massa memiliki peran yaitu menjadi media

informasi yang setiap saat dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan kepada

masyarakat, maka masyarakat akan menjadi kaya informasi, sehingga akan

menjadi masyarakat yang informatif.

Adanya media massa saat ini dipengaruhi oleh perkembangan media dan

teknologi komunikasi yang membuat masyarakat mengenal adanya teknologi

informasi jarak jauh.  Bungin (2011: 113) menjelaskan lahirnya era komunikasi

interaktif ditandai dengan terjadinya diversifikasi teknologi informasi dengan

bergabunngnya telepon, radio, komputer, dan televisi menjadi satu dan menandai

teknologi yang disebut dengan internet. Internet telah bekembang menjadi sebuah

teknologi yang tidak saja mampu mentransmisikan berbagai informasi, namun
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juga telah mampu menciptakan dunia baru dalam realitas kehidupan manusia,

yaitu sebuah realitas materialistis yang tercipta dalam dunia maya. Kehidupan

manusia di dalam dunia maya sangat memungkinkan untuk melakukan

komunikasi atau berbagai informasi dengan waktu yang begitu singkat. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan berbagai aplikasi atau media sosial yang

terhubung dengan layanan internet. Berikut penjelasan mengenai media sosial dan

contoh media sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat.

1. Media Sosial

Satria dan Arifin (2014: 25) mendefinisikan media sosial sebagai sebuah media

online, di mana para penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat

berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring

sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang

kian canggih. Dengan muatan seperti itu, maka media sosial tidak jauh dari ciri-

ciri berikut.

1.) Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas

pada satu orang tertentu.

2.) Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang

penghambat.

3.) Isi disampaikan secara online dan langsung.

4.) Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga

tertunda penerimaannya bergantung pada waktu interaksi yang ditentukan

sendiri oleh pengguna.
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5.) Medsos menjadikan penggunanya sebagai kreator dan aktor yang

memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.

6.) Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas,

percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan

(relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).

Pendapat lain disampaikan oleh Satria dan Arifin (2014: 31) yang memberikan

pendapat mengenai kemajuan perkembangan teknologi internet, komputer tablet

dan smartphone membuat media sosial ikut tumbuh dengan pesat. Berikut ini

beberapa kelebihan medsos dibandingkan media konvensional, antara lain sebagai

berikut.

1.) Cepat, ringkas, padat dan sederhana. Media sosial begitu mudah digunakan

(user friendly), bahkan pengguna tanpa basis pengetahuan Teknologi

Informasi (TI) juga dapat menggunakannya.

2.) Menciptakan hubungan lebih intens. Media sosial memberikan kesempatan

yang lebih luas kepada pengguna untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan,

dan relasi, serta  membangun hubungan timbal balik secara langsung.

3.) Jangkauan luas dan global. Media sosial mempermudah penggunanya untuk

berkomunikasi dengan siapapun secara luas tanpa memperdulikan jarak

geografis.

2. Aplikasi Line

Satria dan Arifin (2014: 42) memaparkan data menarik disuguhkan oleh Statistik

Pengguna Internet dan Mobile Indonesia. Pada tahun 2014 ini pengguna internet
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di Indonesia mencapai 15% atau 38,2 juta dari total jumlah penduduk sekitar

251,2 juta jiwa. Sedangkan pengguna medsos di Indonesia juga sekitar 15% dari

total jumlah penduduk Indonesia. Artinya, hampir seluruh pengguna internet

memiliki akun medsos. Para pengguna medsos ini mengakses akun medsosnya

rata-rata sekitar 2 jam 54 menit dan sebanyak 74% mengakses akunnya melalui

smartphone.

Salah satu akun media sosial yang digunakan adalah aplikasi Line. Dikutip dari

harian Kompas Edisi 4 Oktober 2017, Line merupakan sebuah aplikasi pengirim

pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti telepon

cerdas, tablet dan komputer. Line hanya dapat berfungsi ketika terhubung dengan

jaringan internet sehingga pengguna Line dapat melakukan aktivitas seperti

mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain-lain

(Sondakh, Senduk, & Rondonuwu, 2017).

Menurut laporan Cheetah Data dari divisi big data Cheetah Mobile, Line

menduduki posisi ke-8 sebagai aplikasi social messenger yang digunakan oleh

netizen di Indonesia setelah WhatsApp, YouTube, Blackberry Messenger (BBM),

Instagram, Google, Facebook dan Chrome (Fauzi, 2017).

Jumlah pengguna aktif Line juga semakin mengingkat setiap tahunnya seperti

dikutip dari Liputan6.com, aplikasi Line telah mengantongi 171 juta pengguna

aktif bulanan pada kuartal pertama 2017. Angka tersebut naik sebesar 72 persen

dari jumlah pengguna aktif bulanan pada tahun 2016. Negara Indonesia

merupakan salah satu pasar terbesar Line selain negara Jepang, Taiwan dan

Thailand (Ayuningtyas, 2017).



61

Ada beberapa alasan yang menjadikan Line lebih unggul dibandingkan aplikasi

sosial media yang lain, yaitu terdapat sticker yang kekinian, lucu dan beragam

sangat cocok untuk kaum muda, bisa melakukan video call dan group call, dan

terkahir Line berinovasi dengan mengeluarkan fitur bernama Line Today. Fitur

Line Today berfungsi untuk memberikan kabar atau berita terbaru dan yang

sedang trenddi dunia maya (Aditya, 2017).

3. Fitur Line Today

Line Today merupakan salah satu praktik pengembangan media baru. Salah satu

ciri mencolok dari media baru ialah dengan adanya interaktivitas yang

memungkinkan terjadinya two-way communications (komunikasi dua arah).

Interaktivitas yang dimaksud dalam Line Today ialah terdapat kolom komentar

persis di bawah artikel sehingga pembaca dapat menuliskan pendapat maupun

komentar mereka terhadap berita dan isu yang diangkat.

Line Today merupakan salah satu fitur yang tergabung dalam kampanye Line for

Work Life dengan tujuan untuk memberikan akses ke informasi dan kemudahan

dalam bekerja dan berkomunikasi. Galuh Chandrakirana selaku Head of

Marketing Line Indonesia mengatakan bahwa Line Today menghadirkan konten-

konten berita dari sumber terpercaya sehingga pengguna Line bisa tetap up to date

dengan berbagai macam hal (Wardani, 2016).

Menurutnya, Line Today telah memiliki 90 juta pengguna dimana 80% dari

keseluruhan penggunanya merupakan generasi millenial. Total Line News dan

Line Today memiliki pengguna aktif bulanan sebanyak 150 juta, dengan rincian
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Line News dibaca 59 juta pengguna aktif dan 91 juta orang membaca Line Today

yang berasal dari berbagai negara mencakup Thailand, Taiwan dan Indonesia

(Indotelko.com, 2017).

Line Today memang sebuah fitur penyebar informasi namun bukan berarti pihak

Line memproduksi berita mereka sendiri, tetapi Line Today lebih kepada

penyaringan berita terhadap portal-portal berita online yang ada di Indonesia. Line

Today menampilkan berbagai macam informasi didapat dari portal berita lain

dengan menyaring topik yang sedang hype di hari itu. Contohnya pada 4 Oktober

2017, topik berita yang sedang banyak diperbincangkan yaitu Setya Novanto,

kasus First Travel, dan lain-lain. Dalam sebuah jurnal, ditemukan fakta bahwa

berita yang disajikan oleh Line Today banyak disajikan sebagai bahan topik

pembicaraan dengan sesama rekan mahasiswa. Line Today menjadi salah satu

alternatif ketika memang sedang ingin mencari berita terbaru ataupun ketika

sedang memiliki waktu luang.

H. Pengertian Berita

Pengertian berita pada KBBI (2004: 179) adalah cerita atau keterangan mengenai

kejadian atau peristiwa yang hangat atau dapat disebut sebagai kabar.

Kusumaningrat (2017: 32) juga mendeskripsikan tentang definisi berita dipandang

dari pengertiannya menurut pers Timur dan Pers barat. Pers Timur mendefinisikan

bahwa berita adalah suatu proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak didasarkan

pada maksud untuk memuaskan nafsu ingin tahu tentang segala sesuatu luar biasa

dan menakjubkan, melainkan pada keharusan ikut berusaha mengorganisasikan

pembangunan dan pemeliharaan negara sosialis.
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Berbeda dengan pers Timur, pers Barat memandang berita sebagai komoditi yaitu

barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Oleh karena itu, sebagai barang

dagangan berita harus menarik. Dari beberapa pengertian berita yang sudah

dijelaskan, Kosasih (2017: 7) memberikan pendapat secara sederhana mengenai

berita, yaitu sebuah informasi yang berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan

dan menambah wawasan serta memiliki unsur-unsur yang terkerangka dalam

rumus 5W+ 1H. What (apa), who (siapa), where (dimana), when (kapan), why

(mengapa), dan how (bagaimana).

I. Unsur Layak Berita

Kusumaningrat (2017: 47) memberikan pendapat bahwa unsur layak berita

mencakup tujuh sifat istimewa yaitu akurat, lengkap, adil dan berimbang, objektif,

ringkas, jelas, dan hangat. Ketujuh hal tersebut mengacu pada isi Kode Etik

Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 5, yaitu “Wartawan Indonesia menyajikan

berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta

tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini

wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.” Berikut

penjelasan mengenai unsur layak berita.

1. Berita Harus Akurat

Unsur layak berita yang pertama adalah bentuk akurasi dari data yang

dikumpulkan. Akurasi merupakan bentuk kehati-hatian yang dimulai dari

kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal dan usia serta disiplin diri

untuk melakukan periksa ulang atas keterangan fakta yang ditemui.



64

Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut

pandang pemberitaan yang dicapai oleh penyajian detail-detail fakta dan oleh

tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya (Kusumaningrat, 2017: 48).

2. Berita Harus Lengkap, Adil, dan Berimbang

Sikap adil dan berimbang dalam penulisan berita adalah sikap seorang wartawan

yang harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi. Wartawan harus

senantiasa berusaha untuk menempatkan setiap fakta atau kumpulan fakta-fakta

menurut proporsinya yang wajar, untuk mengaitkannya secara berarti dengan

unsur-unsur lain, dan untuk membangun segi pentingnya dengan berita secara

keseluruhan (Kusumaningrat, 2017: 53).

3. Berita Harus Objektif

Seorang wartawan dituntut harus bersikap objektif dalam menulis berita. Sikap

objektif ini yang nantinya akan mendukung akurasi dan kecepatan dalam bekerja.

Sikap objektif yang dimiliki seorang wartawan akan membuatnya menulis berita

yang selaras dengan kenyataannya, tidak berat sebelah, dan bebas dari prasangka.

Lawan objektif adalah subjektif, yakni sikap yang diwarnai oleh prasangka

pribadi.

4. Berita Harus Ringkas dan Jelas

Mitchel V. Charnley dalam (Kusumaningrat, 2017: 56), berpendapat bahwa

pelaporan berita dibuat dan ada untuk melayani. Wartawan harus

mengembangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati tentang bentuk dan cara
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membuat berita. Berita yang disajikan haruslah dicerna dengan cepat. Ini artinya

suatu tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak banyak

mengandung kata-kata, harus langsung, dan padu. Penulisan berita yang efektif

memberikan efek mengalir, memiliki warna alami tanpa berelok-elok. Ia ringkas,

terarah, tepat, menggugah.

5. Berita Harus Hangat

Berita harus hangat ini berkaitan dengan ketepatan dan kecepatan wartawan untuk

selalu memperbarui segala bentuk informasi yang berkembang dimasyarakat. Hal

ini dapat dilihat dari setiap muatan berita yang memperhatikan konteks waktu,

kebanyakan berita berisi laporan peristiwa-peristiwa “hari ini” (dalam harian

sore), atau paling lama “tadi malam” (dalam harian pagi). Media berita sangat

spesifik tentang faktor-faktor waktu untuk menunjukkan bahwa berita yang

disampaikan tidak hanya hangat, tetapi juga paling sedikitnya yang terakhir.

J. Struktur Teks Berita

Kosasih (2017: 12) mendeskripsikan struktur teks berita dapat dikelompokkan ke

dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan informasi yang tidak

penting. Informasi yang penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-

unsur berita (utama). Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu persuratkabaran, pokok-

pokok informasi terangkum dalam rumus 5W + 1H. Dalam bahasa Indonesia,

pokok-pokok informasi tersebut yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan

bagaimana). Berikut contoh pertanyaan dengan rumus 5W+1H.

1. Apa (what) peristiwanya?
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2. Siapa (who) yang mengalami peristiwa itu?

3. Di mana (where) terjadinya peristiwa itu?

4. Kapan (when) terjadinya peristiwa itu?

5. Mengapa (why) peristiwa itu terjadi?

6. Bagaimana (how) proses peristiwanya?

Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan yang

kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini disimpan pada

bagian kepala berita (lead) dan tubuh berita. Adapun susunan dari unsur-unsur

berita itu bisa variatif, misalnya ada yang didahului dengan penyajian “apa”, ada

pula yang diawali dengan “kapan”. Petanyaan “bagaimana” biasanya ditempatkan

pada bagian badan berita.

Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor berita.

Bagian ekor berada setelah kepala atau tubuh berita. Dengan struktur penyajian

yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam

pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke

bawah berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak

penting. Berikut struktur teks berita berdasarkan piramida terbalik.

Judul Berita: . . .

(Kosasih, 2017: 14)

Kepala Berita
(Lead)

Tubuh Berita

Ekor
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Dengan struktur penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi

semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting

terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika tidak cukup waktu untuk

mendengarkan atau membaca seluruh informasi, dengan hanya memperhatikan

bagian awal telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum

keseluruhan isi berita.

K. Ruang Lingkup Bahasa Jurnalistik

Dalam dunia jurnalistik, bahasa yang digunakan dikenal dengan sebutan bahasa

jurnalistik atau bahasa pers. Bahasa jurnalistik atau bahasa pers merupakan salah

satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat

khusus yang membedakannya dengan ragam bahasa yang lain. Berikut hal-hal

yang berkaitan dengan bahasa jurnalistik.

1. Pengertian Bahasa Jurnalistik

Sumadiri (2017: 7) memberikan pendapat bahwa bahasa jurnalistik merupakan

bahasa yang oleh para wartawan, redaktur, atau pengelolah media massa dalam

menyususn dan menyajikan, memuat, menyiarkan, dan menayangkan berita serta

laporan peristiwa atau pernyataan yang benar, aktual, penting, dan menarik

dengan tujuan agar mudah dipahami isinya dan cepat ditangkap maknanya.

Adapun pendapat (Sudaryanto, 1995) dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh

Suroso (2003) mendefinisikan bahasa jurnalistik atau biasa disebut dengan

bahasa pers, merupakan salah satu ragam bahasa kreatif bahasa Indonesia di

samping terdapat juga ragam bahasa akademik (ilmiah, ragam bahasa usaha
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[bisnis], ragam bahasa filosofik, dan ragam bahasa literer). Dengan demikian,

bahasa jurnalistik memiliki kaidah-kaidah tersendiri yang membedakannya

dengan ragam bahasa yang lain.

Pendapat lain menurut Reah dalam Suroso (2003), mendefinisikan bahasa

jurnalistik yang digunakan untuk menulis berita utama akan berbeda dengan

bahasa jurnalistik yang digunakan untuk menulis tajuk dan features. Namun

demikian, sesungguhnya bahasa jurnalistik tidak meninggalkan kaidah yang

dimiliki oleh ragam bahasa Indonesia baku dalam hal pemakaian kosakata,

struktur sintaksis, dan wacana. Namun, karena berbagai keterbatasan yang

dimiliki surat kabar (ruang dan waktu) maka bahasa jurnalistik memiliki sifat

yang khas yaitu singkat, padat, sederhana, lancar, jelas, lugas, dan menarik.

Kosakata yang digunakan dalam bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan

bahasa dalam masyarakat.

Di awal tahun 1980-an terbesit berita bahwa bahasa Indonesia di media massa

menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku. Wahyono dalam Suroso (2003)

menemukan kemubaziran bahasa wartawan di Semarang dan Yogyakarta

terdapat pada aspek kebahasaan yang meliputi aspek gramatikal (tatabahasa),

leksikal (pemilihan kosakata) dan ortografis (ejaan). Berdasarkan aspek

kebahasaan, kesalahan tertinggi terdapat pada aspek gramatikal dan kesalahan

terendah pada aspek ortografis.

Untuk menghindari beberapa kesalahan seperti diuraikan di atas, dapat

dilakukan degan cara melakukan kegiatan penyuntingan baik menyangkut

pemakaian kalimat, pilihan kata, maupun ejaan. Selain itu, pemakai bahasa
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jurnalistik yang baik harus dapat menulis paragraf yang baik. Paragraf yang

baik harus memenuhi tiga syarat, (1) kesatuan, (2) kepaduan, dan (3)

pengembangan. Sebuah pargraf dikatakan memenuhi syarat kesatuan jika semua

kalimat yang membangun paragraf mendukung satu pokok pikiran. Suatu

pargraf memenuhi syarat kepaduan apabila hubungan antarkalimat yang satu

dengan kalimat lain dalam pargraf tersebut kompak, yaitu terdapat kaitan erat

antarkalimat satu dengan kalimat yang lain. Sementara itu, sebuah paragraf

dikatakan memenuhi syarat pengembangan jika pokok pikiran yang ada dalam

paragraf dikembangkan dengan memperhatikan keteraturan rincian dan

pengurutan pikiran-pikiran penjelas secara baik.

2. Ketentuan Bahasa Jurnalistik

Menurut Patmono dalam Takomala (2009: 40), bahasa jurnalistik mempunyai

ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan supaya

berita atau informasi yang disampaikan kepada khalayak mudah dimengerti. Berikut

ketentuan-ketentuan tersebut.

a. Penggunaan Kalimat Pendek

Dalam jurnalistik, penggunaan kalimat pendek merupakan pilihan utama. Hal itu

dimaksudkan agar pokok persoalan yang diungkapkan segera dapat dimengerti

pembacanya.

b. Penggunaan Kalimat Aktif

Dalam jurnalistik, penggunaan kalimat aktif bertujuan agar suatu laporan atau

tulisan dapat menarik pembacanya. Hal tersebut yang menjadikan wartawan
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harus mampu menghidupkan kalimat yang ditulisnya. Untuk itu, penggunaan

kalimat aktif merupakan ketentuan yang perlu dipatuhi.

c. Penggunaan Bahasa Positif

Suatu laporan akan lebih menarik apabila ditulis dengan bahasa positif. Ia akan

lebih hidup bila dibandingkan dengan penulisan bahasa negatif.

3. Pedoman Bahasa Jurnalistik

Sumadiria (2006: 193) menyebutkan bahasa jurnalistik memiliki pedoman yang

dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 10 November 1978 di

Jakarta. Pedoman tersebuat terdiri atas sepuluh pedoman bahasa jurnalistik. Berikut

sepuluh pedoman bahasa jurnalistik.

a. Wartawan Indonesia secara konsekuen melaksanakan pedoman Ejaan Bahasa

Indonesia yang Disempurnakan.

b. Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim.

Kalaupun ia harus menulis akronim, maka satu kali ia harus menjelaskan

dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya dapat

dipahami oleh khalayak ramai.

c. Wartawan hendaknya tidak menghilangkan imbuhan, bentuk awal, atau

prefix.

d. Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Pengutaraan

pikirannya harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, sebutan, dan kata

tujuan (subjek, predikat, objek).
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e. Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau stereotype

yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata sementara itu,

dapat ditambahkan, perlu diketahui, dan dalam rangka.

f. Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti adalah (kata kerja

kopula), telah (penunjuk masa lampau), untuk (sebagai terjemahan to dalam

bahasa Inggris), dari (sebagai terjemahan of dalam hubungan milik), bahwa

(sebagai kata sambung) dan bentuk jamak yang tidak perlu diulang.

g. Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan campur aduk

dalam satu kalimat bentuk pasif (di) dengan bentuk aktif (me).

h. Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah yang

terlalu teknis ilmiah dalam berita.

i. Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa.

j. Wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik ialah bahasa yang komunikatif

dan spesifik sifatnya, dan karangan yang baik dinilai dari tiga aspek, yaitu isi,

bahasa, dan teknik persembahan.

4. Karakteristik Bahasa Jurnalistik

Sumadiria (2006: 6) mendeskripsikan karakteristik bahasa jurnalistik sebagai

berikut.

a. Sederhana

Sederhana berarti selalu mengutamakan dan memilih kata atau kalimat yang

paling banyak diketahui maknanya oleh khalayak pembaca yang sangat

heterogen, baik dilihat dari tingkat intelektualnya maupun karakteristik

demografis dan psikografisnya. bahasa jurnalistik sedapat-dapatnya memilih
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kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit,

dan kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana pemakaian

kalimatnya, tidak berlebihan pengungkapannya (bombastis)

b. Singkat

Singkat berarti langung pada pkok masalah (to the point), tidak bertele-tele,

tidak berputar-putar, tidak memboroskan waktu pembaca yang sangat

berharga.

c. Padat

Menurut Patmono SK, redaktur senior Sinar Harapan dalam buku Teknik

Jurnalistik (1996: 45), padat dalam bahasa jurnalistik berarti sarat informasi.

Setiap kalimat dan paragraf yang ditulis memuat banyak informasi penting

dan menarik untuk khalayak pembaca. Hal ini berarti terdapat perbedaan

yang tegas antara kalmat singkat dan kalimat padat. Kalimat yang singkat

tidak berarti memuat banyak informasi, tetapi kalimat yang padat, kecuali

singkat juga mengandung lebihbanyak informasi.

d. Lugas

Luas berarti tegas, tidak ambigu, sekaligus menghindari eufemisme atau

penghalusan kata dan kalimat yang bisa membingungkan khalayak pembaca

sehingga terjadi perbedaan persepsi dan kesalahan konklusi. Kata yang lugas

selalu menekankan pada satu arti serta menghindari kemungkinan adanya

penafsiran lain terhadap arti dan makna kata tersebut.
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e. Jelas

Jelas berarti mudah ditangkap maksudnya, tidak baur dan kabur. Jelas di sini

mengandung tiga arti yaitu jelas artinya, jelas susunan kata atau kalimatnya

sesuai dengan kaidah subjek-objek- predikat- keterangan  (SPOK), dan jelas

sasaran atau maksudnya.

f. Jernih

Jernih berarti bening, tembus pandang, transparan, jujur, tulus, tidak

menyembunyikan sesuatu yang lain yang bersifat negatif seperti prasangka

atau fitnah. Dalam pendekatan analisis wacana, kata dan kalimat yang jernih

berarti kata dan kalimat yang tidak memiliki agenda tersembunyi dibalik

pemuatan suatu berita atau laporan kecuali fakta, kebenaran, dan

kepentingan publik.

g. Menarik

Menarik artinya mampu membangkitkan minat dan perhatian khalayak

pembaca, memicu selera baca, serta membuat orang yang tertidur akan

terjaga seketika. Bahasa jurnalistik berpijak pada prinsip menarik, benar, dan

baku.

Bahasa ilmiah mengacu pada pedoman benar dan baku saja. Hal ini yang

menyebabkan karya-karya ilmiah lebih cepat menimbulkan rasa kantuk

ketika dibaca daripada memunculkan rasa semangat dan penasaran untuk

disimak lebih lama. Bahasa jurnalistik hasil karya wartawan, sementara

karya ilmiah hasil karya ilmuwan. Wartawan sering juga disebut seniman.
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h. Demokratis

Demokratis berarti bahasa jurnalistik tidak mengenal tingkatan, pangkat,

kasta, atau perbedaan dari pihak yang menyapa dan pihak yang disapa.

Secara ideologis, bahasa jurnalistik melihat setiap individu memiliki

kedudukan yang sama di depan hukum sehingga orang orang itu tidak boleh

diberi pandangan serta perlakuan yang berbeda.

i. Populis

Populis berarti setiap kata, istilah, atau kalimat apapun yang terdapat dalam

karya-karya jurnalistik harus akrab di teling dan di benak pikiran khalayak

pembaca.

j. Logis

Logis berarti apapun yang terdapat dalam kata, istilah, kalimat, atau paragraf

jurnalistik harus dapat diterima dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

Bahasa jurnalistik harus dapat diterima sekaligus mencerminkan nalar.

k. Gramatikal

Gramatikal berarti kata, istilah, dan kalimat apapun yang dipakai dan dipilih

dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa baku. Bahasa

baku artinya bahasa resmi sesuai dengan ketentuan tata bahasa serta

pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.

l. Menghindari Kata Tutur

Kata tutur ialah kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari

secara informal. Kata tutur ialah kata-kata yang digunakan dalam percakapan
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warung kopi, terminal, bus kota, atau  di pasar. Kata tutur ialah kata yang

hanya menekankan pada pengertian, sama sekali tidak memperhatikan

masalah struktur dan tata bahasa. Contoh kata turur yaitu bilang, dibilangin,

kayaknya, dikasih tahu, kelar, dan lain-lain.

m. Menghindari kata dan Istilah Asing

Berita ditulis untuk dibaca atau didengar. Pembaca atau pendengar harus

tahu arti dan makna setiap kata yang dibaca dan didengarnya. Berita atau

laporan yang banyak diselipi kata-kata asing, selain tidak komunikatif dan

informati, juga sangat membingungkan.

n. Pilihan Diksi (Kata) yang Tepat

Bahasa jurnalistik sangat menekankan efektivitas. Setiap kalimat yang

disusun tidak hanya harus produktif, tetapi juga tidak boleh keluar dari asas

efektivitas. Artinya setiap kata yang dipilih, memang tepat dan akurat sesuai

dengan tujuan pokok yang ingin disampaikan kepada khalayak.

o. Mengutamakan Kalimat Aktif

Kalimat aktif lebih mudah dipahami dan lebih disukai oleh khalayak

pembaca daripada kalimat pasif. Sebagai contoh presiden mengatakan,

bukan dikatakan oleh presiden. Kalimat aktif lebih memudahkan pengertian

dan memperjelas pemehaman. Kalimat pasif sering menyesatkan pengertian

dan mengaburkan pemahaman.
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p. Menghindari Kata atau Istilah Teknis

Bahasa jurnalistik ditujukan kepada khalayak umum, maka harus sederhana,

mudah dipahami, ringan dibaca, tidak membuat kening berkerut apalagi

sampai membuat kepala berdenyut. Salah satu cara untuk menghindari hal

tersebut yaitu menghindari penggunaan kata atau istilah-istilah teknis. Kata

atau istilah teknis hanya berlaku untuk kelompok atau komunitas tertentu

yang relatif homogen. Sebagai contoh, berbgai istilah teknis dalam

kedokteran tidak akan bisa dipahami meksudnya oleh kahalayak pembaca

apabila dipaksakan untuk dimuat dalam berita. Supaya mudah dipahami

maksudnya maka istilah teknis tersebut diganti dengan istilah yang bisa

dipahami oleh masyarakat umum. Kalaupun tidak terhindarkan, maka istilah

teksnis tersebut harus disetai penjelasan dan ditempatkan dalam tanda

kurung.

q. Tunduk pada Kaidah Etik

Salah satu fungsi utama pers ialah edukasi, mendidik (to educated). Fungsi

ini bukan saja harus tercermin pada materi isi berita, laporan, gambar, dan

artikel-artikelnya, melainkan juga harus tampak pada bahasanya. Pada

bahasa tersimpul etika. Sebagai guru bangsa dengan fungsinya sebagai

pendidik, pers wajib menggunakan serta tunduk kepada kaidah dan etika

bahasa baku. Dalam etika berbahasa, pers tidak boleh menuliskan kata-kata

yang tidak sopan, vulgar, sumpah serapah, hujatan, dan makian yang sangat

jauh dari norma sosial dan budaya.
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Karakteristik atau ciri dari bahasa jurnalistik tersebut haruslah dipatuhi dalam

menulis atau menyampaikan informasi dalam media massa. Hal tersebut karena

pembaca media masa pada media cetak maupun online melibatkan pembaca

disemua kalangan yang memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang

berbeda.

5. EYD dalam Bahasa Jurnalistik

Sesuai dengan urgensi dan relevansinya (Sumadiria, 2017: 97), EYD (Ejaan Yang

Disempurnakan) dalam bahasa jurnalistik lebih banyak difokuskan kepada kasus

kesalahan penulisan pedoman EYD. Hal tersebut karena kesalahan EYD lebih

banyak dilakukan oleh kehumasan dan jurnalis media massa. Beberapa kesalahan

dalam EYD yang sering dilakukan yaitu sebagai berikut.

a. Penulisan Huruf Kapital

Dalam penulisan huruf kapital, sebagian penulis dan jurnalis kerap terkecoh

dengan beberapa ketentuan yang diatu dalam Pedoman EYD. Berikut ketentuan

tersebut.

1) Jabatan Tidak Diikuti Nama Orang

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang

diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu,

nama instansi, atau nama tempat. Ditegaskan, huruf kapital tidak dipakai

sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama

orang atau nama tempat. Secara psikologis, penulisan dengan huruf kapital

pada huruf pertama dianggap lebih sopan daripada apabila ditulis dengan



78

huruf kecil. Pandangan demikian jelas keliru, karena salah satu ciri bahasa

jurnalistik ialah demokratis.

Contoh:

Menurut Bupati, anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah dasar pada
tahun depan diharapkan naik setidaknya 25 persen dibandingkan dengan
anggaran pada tahun yang sedang berjalan sekarang.

Seharusnya:

Menurut bupati, anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah dasar pada
tahun depan diharapkan naik setidaknya 25 persen dibandingkan dengan
anggaran pada tahun yang sedang berjalan sekarang.

2) Huruf Pertama Nama Bangsa

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan

bahasa. Sebagai contoh: bangsa Indonesia, suku Sunda, dan bahasa Inggris.

Ditegaskan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa,

suku bangsa, dan bahasa yang dipakai bentuk dasar kata turunan.

Contoh:

Majalah berita kampus itu dalam hasil surveinya melaporkan, 50 persen
dosen Universitas Masa Depan (UMD) mengajar di depan kelas dengan
dialek ke-Sunda-Sundaan, 20 persen dosen mengajar dengan dialek ke-
Inggris-Inggrisan, dan 10 persen menggunaka dialek ke-Batak-Batakan.
Hasil survei itu juga menunjukkan, hanya 7 persen dosen yang selalu
berusaha meng-Indonesia-kan kata-kata asing yang dipungutnya dari buku
pada saat kuliah di depan kelas.

Seharusnya:

Majalah berita kampus itu dalam hasil surveinya melaporkan, 50 persen
dosen Universitas Masa Depan (UMD) mengajar di depan kelas dengan
dialek kesunda-sundaan, 20 persen dosen mengajar dengan dialek
keinggris-inggrisan, dan 10 persen menggunaka dialek kebatak-batakan.
Hasil survei itu juga menunjukkan, hanya 7 persen dosen yang selalu
berusaha mengindonesiakan kata-kata asing yang dipungutnya dari buku
pada saat kuliah di depan kelas.
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3) Nama Geografi Sebagai Nama Jenis

Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak

menjadi unsur nama diri.

Contoh:

Menurut seorang pengamat pariwisata, dibandingkan dengan para
wisatawan mancanegara, para wisatawan lokal lebih banyak
membelanjakan uangnya untuk membeli oleh-oleh khas tiap daerah seperti
kacang Bogor, salak Bali, pisang Ambon, pepaya Bangkok, nanas Subang,
tahu Sumedang, bandeng presto Semarang, dan telur Brebes.

Seharusnya:

Menurut seorang pengamat pariwisata, dibandingkan dengan para
wisatawan mancanegara, para wisatawan lokal lebih banyak
membelanjakan uangnya untuk membeli oleh-oleh khas tiap daerah seperti
kacang bogor, salak bali, pisang ambon, pepaya bangkok, nanas subang,
tahu sumedang, bandeng presto semarang, dan telur brebes.

4) Setiap Unsur Bentuk Ulang Sempurna

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang

sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan

ketatanegaraan, serta dokumen resmi.

Contoh:

Hasil penelitian sebuah yayasan yang bergerak dalam pengembangan
media untuk kecerdasan anak di Bandung menunjukkan, nama sejumlah
lembaga nasional dan internasional, serta nama beberapa yayasan dan
perda, sudah cukup akrab ditelinga siswa SLTP. Misalnya Perserikatan
Bangsa-bangsa, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Kepurbakalaan Sumedang
Larang, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, dan Asas-asas Hukum
Acara Pidana.

Seharusnya:

Hasil penelitian sebuah yayasan yang bergerak dalam pengembangan
media untuk kecerdasan anak di Bandung menunjukkan, nama sejumlah
lembaga nasional dan internasional, serta nama beberapa yayasan dan
perda, sudah cukup akrab ditelinga siswa SLTP. Misalnya Perserikatan
Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan Kepurbakalaan Sumedang
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Larang, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Asas-Asas
Hukum Acara Pidana.

5) Penulisan Kata Depan dan Kata Sambung

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua

unsur kata ulang sempurna) di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan

judul karangan kecuali kata di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak

terletak pada posisi awal.

Contoh:

Pada malam Anugerah Seni Jawa Barat 2006 di Gedung Rumentang Siang
Bandung, Sabtu malam (1/4), diumumkan tiga cerita pendek bertema
pelestarian lingkungan yang paling digemari pembaca, yaitu Harimau Tua
Dan Ayam Centil, Hari-Hari Penantian Dalam Gua Neraka, dan Kado
Untuk Setan.

Seharusnya:

Pada malam Anugerah Seni Jawa Barat 2006 di Gedung Rumentang Siang
Bandung, Sabtu malam (1/4), diumumkan tiga cerita pendek bertema
pelestarian lingkungan yang paling digemari pembaca, yaitu Harimau Tua
dan Ayam Centil, Hari-Hari Penantian dalam Gua Neraka, dan Kado
untuk Setan.

b. Penulisan Huruf Miring

Pedoman EYD, ketentuan penulisan huruf miring hanya menunjuk pada tiga hal

saja. Berikut penjelasan tiga hal tersebut.

1) Penulisan Nama Buku

Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah,

dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan.

Contoh:

Buku Jurnalistik Indonesia, Majalah Mingguan Berbahasa Sunda Mangle,
Surat Kabar Bandung Pos, menurut Dewan Juru Anugerah Kebudayaan
Jawa Barat 2006, termasuk ke dalam kategori buku teks, majalah
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mingguan berbahasa daerah, dan surat kabar lokal yang mampu
menggugah  inspirasi serta membangkitkan kesetiaan total terhadap
profesi.

Seharusnya:

Buku Jurnalistik Indonesia, Majalah Mingguan Berbahasa Sunda Mangle,
Surat Kabar Bandung Pos, menurut Dewan Juru Anugerah Kebudayaan
Jawa Barat 2006, termasuk ke dalam kategori buku teks, majalah
mingguan berbahasa daerah, dan surat kabar lokal yang mampu
menggugah  inspirasi serta membangkitkan kesetiaan total terhadap
profesi.

2) Penulisan Penegasan Kata

Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan

huruf, bagian kata, atau kelompok kata.

Contoh:

Harijanto sebenarnya mencintai boat modeling sejak 1970-an. Namun
kelangkaan tempat bermain membuatnya beralih ke ajang motorsport dan
aeromodeling.

Seharusnya:

Harijanto sebenarnya mencintai boat modeling sejak 1970-an. Namun
kelangkaan tempat bermain membuatnya beralih ke ajang motorsport dan
aeromodeling.

3) Penulisan Nama Kata Ilmiah

Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah dan

ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.

Contoh:

Beragam jenis batu menjadi olahan Irwan, anatara lain kucubung ungu
(royal-purple amethyst), kalimaya putih dan hitam Banten, mutiara air
laut, batu akik, hingga materi fosil dan amber yang baru ditemukan di
Kalimantan. Ada pula crysacola, batu berwarna turqoisa atau biru
kehijauan. Keindahan pada berbagai jenis batu ini terutama terdapat pada
kuarsa dan akik yang merupakan subgrup batuan cryptocrystallin.
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Seharusnya:

Beragam jenis batu menjadi olahan Irwan, anatara lain kucubung ungu
(royal-purple amethyst), kalimaya putih dan hitam Banten, mutiara air
laut, batu akik, hingga materi fosil dan amber yang baru ditemukan di
Kalimantan. Ada pula crysacola, batu berwarna turqoisa atau biru
kehijauan. Keindahan pada berbagai jenis batu ini terutama terdapat pada
kuarsa dan akik yang merupakan subgrup batuan cryptocrystallin.

c. Penulisan Kata Turunan

Pedoman EYD tentang kata dasar dan kata turunan mengungatkan, kata yang

berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Sedangkan imbuhan berupa

awalan, sisipan, akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Jika bentuk kata

dasar berupa gabungan kata, maka awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan

kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya.

1) Gabungan Kata dapat Awalan Akhiran

Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran

sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis secrangkai. Contoh: bertepuk

tangan, garis bawahi, dilipatgandakan, dan sebar luaskan.

2) Gabungan Kata dalam Kombinasi

Juka salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi,

gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh: antarkota, antipornografi, anti-

Amerika, audiovisual, demoralisasi, dwibahasa, mulfungsi, nonkolaborasi,

paripurna, tunarungu, prasejarah,semipermanen, revitalisasi, pascapanen

dan intrakampus.
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d. Penulisan Gabungan Kata

Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-

unsurnya ditulis terpisah. Ketentuan ini sudah banyak dipatuhi para pemakai

bahasa jurnalistik. Sebagian kecil saja yang tidak mengindahkan. Itu pun karena

ketidaktauan, bukan karena unsure kesengajaan. Contoh gabungan kata yang

harus ditulis terpisah: duta besar, kambing hitam,kereta api, kepala sekolah, meja

tulis, mata kuliah, orang tua, rumah sakit, ruang rapat, rawan pangan, busung

lapar, dan kamar tidur.

1) Penulisan Gabungan Kata Istilah Khusus

Pedoman penulisan gabungan kata mengingatkan, gabungan kata, termasuk

istilah khusus, yang mungkin memimbulkan kesalahan pengertian dapat

ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang

bersangkutan. Terhadap ketentuan ini cukup banyak pemakai bahasa

jurnalistik yang melakukan kesalahan. Tanda hubung dihilangkan begitu saja,

seolah tidak diperlukan. Contoh gabungan kata istiah khusus yang harus

ditulis dengan tanda hubung: alat pandang-dengar, anak-istri saya, buku

sejarah-baru, mesin-hitung tangan, ibu-bapak kami, kiri-kanan jalan, dan

suka-duka.

2) Penulisan Gabungan Kata Serangkai

Pedoman penulisan gabungan kata menegaskan, gabungan kata berikut harus

ditulis serangkai. Tetapi ketentuan ini banyak sekali dilanggar. Bila

dipersentasekan, 6 dari tiap 10 mahasiswa calon jurnalis dan jurnalis pemula

pernah melakukan kesalahan dalam penulisan gabungan kata serangkai ini.
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Contoh gabungan kata yang harus ditulis serangkai: acapkali, adakalanya,

akhirulkalam, daripada, darmawisata, belasungkawa, dukacita, kacamata,

kasatmata, manakala, manasuka, matahari, olahraga, padahal, peribahasa,

radioaktif, saptamarga, saputangan, saripati, sediakala, segitiga, sekalipun,

sukacita, sukarela, sukaria, dan titimangsa.

e. Penulisan Partikel

Pedoman EYD menetapkan, ketentuan penulisan partikel terbagi atas tiga jenis.

Pertama, tentang penulisan partikel -lah, -kah, dan -tah. Kedua, mengenai

penulisan partikel -pun. Ketiga, berkaitan dengan penulisan partikel per. Dari

ketiga ketentuan penulisan partikel ini, dua ketentuan yang disebut terakhir sering

dilanggar. Karena itu, kita merasa perlu membahasnya di sini. Sedangkan

ketentuan pertama tampaknya sudah dipahami oleh para pemakai bahasa

jurnalistik. Ketentuan ini menyatakan, partikel -lah, -kah, dan –tah ditulis

serangkai dengan kata yang mendahuluinya Contoh: bacalah, tidurlah, apakah,

siapakah, apatah.

1) Penulisan Partikel pun

Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinva. Ibarat berburu

rusa di hutan, terhadap ketentuan ini banyak sekali pemburu professional dan

pemburu amatiran yang masuk perangkap yang dibuatnyasendiri. Artinya,

partikel pun yang seharusnya ditulis serangkai karena dianggap padu malah

ditulister pisah. Sedangkan partikel pun yang seharusnya ditulis terpisah

malahkemudian ditulis serangkai.
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Contoh partikel pun yang harus ditulis terpisah: apa pun, kapan pun, di mana

pun, rektor pun, dan sepuluh kali pun. Sedangkan contoh partikel pun yang

harus ditulis serangkai: adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun,

meskipun, kalaupun, kendatipun, maupun, sungguhpun, dan walaupun.

2) Penulisan Partikel per

Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian

kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Sebagian pemakai bahasa

jurnalistik, sering merasa ragu-ragu dalam menulis partikel per, apakah harus

dipisah atau justru harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

Keraguan seperti itu dapat diatasi dengan cara sering membaca buku

Pedoman EYD dan meletakkannya tidak jauh dari meja kerja. Contoh partikel

per yang harus ditulis terpisah: Para guru di seluruh Indonesia akan

menerima gaji per 1 April 2017 dan Para tersangka pengedar ganja itu akan

diperiksa satu per satu.

f. Penulisan Singkatan

Pedoman EYD menegaskan, singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri

atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan

ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas

huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.

Dalam penulisan singkatan, terdapat dua hal yang sering merisaukan para

pemerhati bahasa jurnalistik. Pertama, penulisan singkatan umum yang terdiri atas

tiga huruf atau lebih. Kedua, penulisan singkatan lambing kimia, satuan ukuran,

timbangan, dan mata uang.
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1) Penulisan Singkatan Umum Tiga Huruf

Pedoman EYD mengingatkan, singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf

atau lebih diikuti satu tanda titik. Sebagai contoh: frasa dan lain sebagainya

disingkat menjadi dlsb.; frasa dan lain-lain disingkat menjadi dll.; frasa dan

seterusnya disingkat dst.; frasa sama dengan atas disingkat menjadi sda.

Kaidah bahasa jurnalistik dengan tegas melarang pemakaian singkatan umum

seperti ini dalam setiap karya jurnalistik seperti tajuk rencana, pojok, artikel,

kolom, surat pembaca, berita, teks foto, feature. Bahasa jurnalistik juga

dengan tegas melarang penggunaan singkatan jenis ini dalam judul tajuk,

artikel, surat pembaca, atau judul-judul berita. Salah satu alasannya,

pemakaian singkatan seperti itu kecuali tidak mencerminkan bahasa

jurnalistik yang ringkas, tegas, jelas, dan sederhana, juga tidak memberikan

infomasiapapun kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Jadi, seorang

penulis dan jurnalis harus membuang jauh-jauh pikiran untuk menyertakan

singkatan-singkatan tiga huruf kecil atau lebih itu dalam karya-kaya

jurnalistiknya.

2) Penulisan Singkatan Mata Uang

Pedoman EYD menegaskan, lambang kimia, singkatan satuan ukuran,

takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Ketentuan ini

nyaris selalu dilanggar oelh pemakai bahasa jurnalistik terutama untuk

penulisan satuan timbangan dan lambang mata uang rupiah. Singkatan

kilogram (kg) dan lambang mata uang (Rp) kerap ditulis dengan diikuti tanda
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titik. Hal ini dianggap seperti kesalahan kecil yang bisa dimaafkan padahal

tidak dibenarkan.

g. Penulisan Akronim

Menurut Pedoman EYD, akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf

awal. Gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata

yang diperlakukan sebagai kata. Dalam penulisan akronim ini, bahasa jurnalistik

mengigatkan dua jenis akronim agar tidak tertukar satu sama lain. Pertama,

akronim nama diri berupa gabungan suku kata. Kedua, akronim yang bukan nama

dari berupa gabungan huruf.

1) Akronim Nama Diri

Pedoman EYD menyatakan, akronim nama diri yang berupa gabungan suku

kata atau gabungan huruf dan suku kata dan deret kata ditulis dengan huruf

awal huruf kapital. Ketentuan ini sering sekali dilanggar, sebagai contoh:

Universitas Islam Nusantara, ditulis menjadi UNINUS padahal seharusnya

Uninus. Nama perguruan tinggi Universitas Padjadjaran ditulis menjadi

UNPAD. Padahal seharusnya Unpad. Nama lembaga Sekolah Pimpinan

Polisi Republik Indonesia ditulis menjadi SESPIM POLRI padahal

seharusnya Sespim Polri.

2) Akronim Bukan Nama Diri

Menurut Pedoman EYD, akronim yang bukan nama diri yang berupa

gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret

kata seluruhnya ditulis dengan hurufkecil. Ketentuan inipun kerap dilanggar.

Dalam surat kabar, tabloid, dan majalah, sering ditemukan kata akronim yang
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ditulis dengan huruf kapital pada huruf pertama. Sebagai contoh, Pemilu

(pemilihan umum), ditulis menjadi Pemilu; tilang (bukti pelanggaran) ditulis

menjadi Tilang; rapimnas (rapat pimpinan nasional) ditulis menjadi

Rapimnas; pemkot (pemerintah kota) ditulis menjadi Pemkot; rudal (peluru

kendali) ditulis menjadi Rudal; rakorbang (rapat koordinasi pembangunan)

ditulis dengan Rakorbang.

Sebagai catatan Pedoman EYD mengigatkan jika dianggap perlu membentuk

akronim, maka harus diperhatikan dua syarat. Pertama, jumlah suku kata

akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia.

Kedua, akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal

dan konsonan yang sesuai dengan pola kata Indonesia yang lazim.

h. Penulisan Angka

Pedoman EYD menetapkan empat jenis penulisan angka. Pertama, angka dipakai

untuk menyatakan lambing bilangan atau nomor. Dalam tulisan, lazim digunakan

angka Arab atau angka Romawi. Kedua, angka digunakan untuk menyatakan (1)

ukuran panjang, berat, luas, danan isi; (2) satuan waktu; (3) nilai uang; dan (4)

kuantitas. Ketiga, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah,

apartemen, atau kamar pada alamat. Keempat, angka digunakan juga untuk

menomori bagian karangan dan ayat kitab suci.

Dari keempat jenis penulisan angka itu, yang paling sering ditemukan dalam

bahasa jurnalistik media cetak adalah ketentuan yang kedua, yakni tentang ukuran

panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Bahasa jurnalistik
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mengingatkan, penulisan angka harus sejalan dengan kaidah kesederhanaan,

keringkasan, dan kecepatan. Pembaca, pendengar, atau pemirsa, tidak boleh

dipusingkan dengan deretan angka dan seolah dipaksa untuk mengejanya satu per

satu.

Penulisan Rp 7.867.456.421.821 modal disetor, 11.542.345.115 batang rokok

filter dan 328.41. 600 batang rokok kretek, tidak sama dengan kaidah bahasa

jurnalistik. Deretan angka ini membuat kita sakit kepla. Dalam kaidah bahasa

jurnalistik, angka itu harus disederhanakan penulisannya menjadi Rp 7,86 triliun

modal disetor, 11,54 miliar batang rokok filter, dan 328,41 juta batang rokok

kretek. Harap dicatat, bahasa jurnalistik bukanlah bahasa statistik. Bahasa

jurnalistik adalah bahasa sederhana, mudah dibaca, gampang diingat, ringan

dicerna, dan cepat ditangkap maksudnya.

i. Penulisan Lambang Bilangan

Dari delapan jenis penulisan bilangan yang diatur dalam Pedoman EYD, empat

diantaranya dibahas dalam bahasa jurnalistik. Ini mengingatkan apa yang

dibolehkan dalam Pedoman EYD, belum tentu dibolehkan dalam bahasa

jurnalistik, begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, penulisan lambang bilangan

dengan angka dan huruf, tidak bisa dipakai untuk semua situasi.

Contoh:

Dalam kerusuhan sepak bola profesional ini, dua ratus dua puluh lima
suporter kesebelasan tuan rumah ditetapkan sebagai tersangka pelaku
perusakan stadion dan pembakaran sepeda motor dan mobil.
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Seharusnya:

Dalam kerusuhan sepak bola profesional ini, 225 suporter kesebelasan tuan
rumah ditetapkan sebagai tersangka pelaku perusakan stadion dan
pembakaran sepeda motor dan mobil.

1) Penulisan Lambang Bilangan Satu-Dua Kata

Penulisan lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata

ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara

berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan.

Contoh:

Dalam tiga pekan terakhir, wali kota sudah 3 kali mengunjungi para
korban longsor dan gempa bumi di kaki Gunung Galunggung Garut, Jawa
Barat.

Seharusnya:

Dalam tiga pekan terakhir, wali kota sudah tiga kali mengunjungi para
korban longsor dan gempa bumi di kaki Gunung Galunggung Garut, Jawa
Barat.

2) Penulisan Lambang Bilangan Awal Kalimat

Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu,

susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan

dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat.

Contoh:

19 orang tewas dalam musibah kapal feri yang tenggelam di Selat Bali.

Seharusnya:

Sembilan belas orang tewas dalam musibah kapal feri yang tenggelam di
Selat Bali.

3) Penulisan Lambang Bilangan Utuh

Angka yang menunjukkan bilangan uth yang besar dapat dieja sebagian

supaya lebih mudah dibaca.
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Contoh:

Dari 210.000.000 penduduk Indonesia, 60 persen atau sekitar 126.000.000
bermukim di perdesaan dengan tingkat pendapatan ekonomi dan
pelayanan kesehatan yang masih buruk.

Seharusnya:

Dari 210 juta penduduk Indonesia, 60 persen atau sekitar 126 juta
bermukim di perdesaan dengan tingkat pendapatan ekonomi dan
pelayanan kesehatan yang masih buruk.

4) Penulisan Lambang Bilangan Angka-Huruf

Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks

kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi.

Contoh:

Peserta ujian masuk calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2006 di
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tercatat 15.000 (lima belas ribu) orang.
Namun dari jumlah itu, hanya 1.658 (seribu enam ratu lima puluh
delapan) yang dinyatakan lulus ujian.

Seharusnya:

Peserta ujian masuk calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2006 di
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tercatat 15 ribu orang. Namun dari
jumlah itu, hanya 1.658 yang dinyatakan lulus ujian.

L. Paragraf Jurnalistik

Paragraf kerap kali disebut pula alinea. Secara fisik visual, sebuah paragraf atau

alinea ditandai dengan penulisan kata awal kalimat yang menjorok ke dalam

beberapa ketukan. Inilah yang lazim dinamakan baris baru atau ganti baris.

Sumandiria (2017: 83) mendeskripsikan paragraf jurnalistik adalah seperangkat

kalimat tersusun logis dan sistematis yang merupakan satu kestuan ekspresi

pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam

keseluruhan paparan materi jurnalistik tertentu.
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Sifat atau karakteristik media mempunyai tuntutan tersendiri terhadap

panjangnya paragraf. Surat kabar cenderung pendek-pendek paragrafnya

sedangkan majalah lebih panjang. Apalagi buku-buku tertentu lebih panjang lagi,

terutama buku ilmiah atau karangan ilmiah. Sifat tuntutan kalimat topik sangat

memengaruhi panjangnya paragraf. Ada kalimat topik yang membutuhkan

banyak kalimat pengembang untuk memperjelas dan merinci maknanya. Hal

tersebut yang menjadikan paragrafnya menjadi panjang. Kadang-kadang ada

paragraf hanya dengan beberapa kalimat pengembang. Dalam hal ini, jelas

paragrafnya lebih pendek.

1. Karakteristik Paragraf Jurnalistik

Dalam bahasa jurnalistik, sangat dihindari penggunaan paragraf-paragraf

panjang. Terdapat dua alasan dan pertimbangan mengapa bahasa jurnalistik lebih

menyukai paragraf-paragraf pendek rata-rata terdiri atas tiga sampai lima baris

saja. Pertama alasan filosofis dan kedua alasan teknis. Alasan filosofis, bahasa

jurnalistik harus disajikan secara sederhana dan ringkas karena khalayak media

massa sangat heterogen serta berada dalam sifat ketergesa-gesaan. Alasan teknis,

bahasa jurnalistik disajikan dalam ruang lajur-lajur kolom yang sangat pendek.

Adapun karakteristik paragraf jurnalistik menurut Tarigan dalam Sumadiria

(2017: 84) sebagai berikut.

a. Memiliki Satu Ide Pokok

Paragraf jurnalistik yang baik hanya memiliki satu gagasan pokok dalam

keseluruhan kalimat. Gagasan pokok itu bisa ditempatkan pada awal

paragraf, bisa pada akhir paragraf, tetapi sedikit sekali yang ditempatkan
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pada tegah paragraf. menurut kaidah tata bahasa, gagasan pokok yang

ditempatkan pada awal paragraf disebut paragraf deduktif sedangkan

gagasan pokok yang ditempatkan pada akhir paragraf disebut paragraf

induktif.

b. Dibangun oleh Sejumlah Kalimat

Tidak ada ketentuan baku, apakah paragraf jurnalistik yang baik harus terdiri

atas satu kalimat, dua-tiga kalimat, empat-lima kalimat, enam-tujuh kalimat

atau lebih. Panjang-pendeknya paragrafditentukan oleh pertimbangan latar

belakangpembaca dan faktor isi-sifat media yang dipilih. Meskipun

demikian, sebuah paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat yang

panjang-pendeknya variatif. Artinya, ada kalimat yang cukup panjang, tetapi

ada pula kalimat yang pendek dan bahkan hanya terdiri atas satu kata. Salah

satu ciri bahasa jurnalistik ialah variatif.

c. Kesatuan Ekspresi Pikiran

Ada pakar bahasa yang menyatakan, sebuah kalimat hanya memunculkan

satu ide pokok atau satu gagasan pikiran. Karena baru sebatas satu gagasan

atau satu ide, maka kalimat tidak dapat digolongkan ke dalam apa yang

disebut wacana. Unsur wacana baru tampak pada suatu paragraf. menurut

pakar bahasa, paragraf sesungguhnya merupakan satuan terkecil dari sebuah

wacana. Disebut satuan terkecil karena pada paragraf sudah terdapat adanya

satu kesatuan ekspresi pikiran dan perasaan mengenai gagasan sentral apa

yang ingin disampaikan penulis atau jurnalis kepada khalayak pembaca,

pendengar, atau pemirsa.
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d. Kesatuan Koheren dan Padat

Kesatuan sebuah bahasa jurnalistik bukan hanya terletak pada bentuknya

sebagai kumpulan kalimat yang ditandai dengan penulisan awal paragraf

yang menjorok ke dalam 5─7 ketukan, melainkan juga pada kepaduan materi

isi dan gagasannya. Jika sebuah paragraf terdiri atas lima kalimat, maka

kalimat itu masing-masing harus membicarakan ide pokok yang sama. Slain

itu, paragraf yang baik merupakan paragraf yang padat.

Sebuh paragraf jurnalistik dikatakan padat apabila memuat banyak

informasi. Sebuah paragraf jurnalistik yang panjang , tidak dengan

sendirinya merupakan paragraf padat. Bisa saja kalimatnya panjang, tetapi

sangat sedikit muatan informasinya. Bahasa jurnalistik mengutamakan

paragraf singkat dan padat daripada paragraf panjang tetapi sesungguhnya

tidak padat atau miskin informasi.

e. Logis dan Sistematis

Paragraf jurnalistik yang baik, disusun secara tertib, teratur, dan merujuk

pada kaidah logika. Artinya, bentuk dan makna paragraf itudapat diterima

oleh pertimbangan akal sehat (common sense). Kalimat Ombak itu tewas

setelah menelan gulungan artis lait sinetron Pangandaran, kecuali tidak

disusun secara sistematis menurut kaidah bahasa, juga sangat tidak logis.

Mana mungkin ombak bisa mati setelah menelan artis sinetron? Siapa

sebenarnya yang mati: ombak atau artis sinetron? Kalimat itu barulah disebut

logis dan sistematis setelah diubah menjadi Artis sinetron itu tewas setelah

ditelan gulungan ombak laut Pangandaran.
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2. Unsur-Unsur Paragraf Jurnalistik

Alat bantu untuk menciptakan susunan logis dan sistematis dalam sebuah tulisan

di media massa mencakup empat unsur (Sumadiria, 2017: 87-89). Berikut unsur

dalam paragraf yang dapat menciptakan susunan yang logis dan sistematis.

a. Transisi (Transition)

Transisi berarti peralihan dari paragraf yang satu ke paragraf berikutnya.

Transisi menghubungkan dua paragraf yang berdekatan. Transisi bisa berupa

kata, bisa juga berupa kalimat. Dalam bahasa jurnalistik, tidak ada ketentuan

apakah setiap paragraf harus memakai transisi. Setiap penulis atau jurnalis

diberi kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kata transisi.

Transisi ditandai dengan kata hubung kelanjutan seperti kata lalu, dan, serta;

kata hubung antar waktu seperti sekarang, sebelum, dan kemudian; kata

penanda kalimat seperti misalnya; kata penanda kontras seperti tetapi,

sebaliknya, dan walaupun; kata penanda urutan jarak seperti di sini dan di

sana; kata penanda ilustrasi seperti contoh; kata penanda sebab-akibat seperti

sebab, dan oleh karena itu; kata penanda hubungan kondisi (pengandaian)

seperti jika, andaikata, dan kalau; dan kata penanda kesimpulan seperti

secara garis besar, dapat disimpulkan, dan ringkasnya.

b. Kaliamat Topik (Topic Sentence)

Kalimat topik dalam bahasa jurnalistik disebut kalimat utama. Menurut

kaidah bahasa jurnalistik, kata topik dan utama berbeda sekali konotasi serta

maknanya. kalimat utama ialah sebuah kalimat dalam paragraf yang
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menunjukkan gagasan pokok, gagasan induk, atau ide sentral yang

mendominasi seluruh uraian dalam paragraf tersebut. Kalimat utama bisa

ditempatkan pada awal paragraf, bisa juga ditempatkan pada akhir paragraf.

jika pada awal paragraf, maka paragraf disebut sebagai paragraf deduktif.

Artinya, paragraf disususn dari umum ke khusus. Tetapi, jika pada akhir

paragraf, maka paragraf disebut sebagai paragraf induktif. Artinya pesan

jurnalistik disusun dari khusus ke umum.

c. Kalimat Pengembang (Development Sentence)

Kalimat utama yang diberi penjelasan dan uraian penekanan serta contoh-

contoh pada kalimat-kalimat berikutnya dalam satu paragraf yang sama,

itulah yang disebut dengan kalimat pengembang. Kalimat pengembang

merupakan penjabaran atau perluasan dari gagasan pokok yang terdapat

dalam kalimat utama. Kalimat pengembang menjabarkan sesuatu yang

abstrak menjadi lebih konkret. Dalam bahasa jurnalistik, kalimat pengembang

disebut pula kalimat penjelas. Jika dalam kalimat utama disebut tanaman

palawija, maka dalam kalimat penjelas ditegaskan jenis-jenis tanaman

palawija dimaksud seperti kol, kentang, mentimun, terong, dan waluh.

d. Kalimat Penegas (Punch Line)

Sesuai dengan namanya, kalimat penegas dimaksudkan untuk memberi

penegasan atau penekanan terhadap apa yang telah dinyatakan dalam kalimat

utama. Menurut seorang pakar bahasa, fungsi kalimat penegas ada dua.

Pertama, sebagai pengulangan atau penegasan kembali kalimat topik atau
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kalimat utama. Kedua, sebagai daya penarik bagi para pembacaatau sebagai

selingan untuk menghilangan kejemuan. Untuk itulah, bahasa jurnalistik

sangat ditekankan betapa pentingnya pilihan kata atau diksi dan variasi

kalimat, antara lain sebagai salah satu cara untuk memikat-mengikat minat

dan perhatian khalayak pembaca, pendengar, dan pemirsa agar tetap

mengikuti jalan cerita yang disajikan penulis atau jurnalis.

M. Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP

Pembelajaran bahasa Indonesia di SMP mencakup beberapa komponen

pembelajaran sebagai berikut.

1. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang berbasis pendidikan karakter. Perangkat

pembelajaran berbasis pendidikan karakter tersusun dari tiga tahapan

pembelajaran yang saling memengaruhi satu sama lain, yaitu perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian (Sahlan dan Prastyo, 2012: 43). Kurikulum 2013

dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di tingkat Sekolah Menengah Pertama

(SMP) kelas VIII memuat standar komprtensi lulusan (SKL) dengan

menggambarkan kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap,

keterampilan, dan pengetahuan. SKL itu dioprasionalkan ke dalam kompetensi

inti (KI).

Kurikulum 2013 membekali peserta didik dengan berbagai kemampuan yang

seiring sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini. Kurikulum 2013 ini

membekali siswa guna menjawab tantangan arus globalisasi yang semkin canggih



98

dengan berbagai media. Selain itu, melalui kurikulum 2013 tantangan arus

globalisasi juga harus di ajarkan mengenai kebermanfaatannya dalam dunia

pendidikan. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya akan

memberikan pengaruh-pengaruh negatif pada siswa yang hakikatnya selalu ingin

belajar untuk mencari tau.

Kurikulum 2013 bertujuan untuk mendorong siswa belajar lebih aktif, melakukan

observasi, bertanya, bernalar, dan mengomunikasikan hasil yang telah diperoleh

setelah observasi. Selain itu, siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan

pengetahuan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan penerapan kurikulum 2013,

diharapkan siswa akan lebih aktif, kreatif, inovatif, dan lebih produktif dalam

mengikuti setiap pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kompetensi dasar,

sehingga siswa dapat menguasai bidang tertentu dalam setiap pembelajaran sesuai

dengan kemampuan belajarnya.

Kegiatan belajar mengajar dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang

melibatkan proses mental dan fisik antarsiswa melalui interaksi sosial. Kurikulum

2013 merupakan pembelajaran yang berbasis teks. Salah satu pembelajaran yang

dilakukan pada jenjang SMP kelas VIII adalah teks berita. Dalam tahap ini,

pengaruh globalisasi seperti yang sudah dijelaskan dalam pengaruhnya terhadap

dunia pendidikan dapat memanfaatkan media sosial dalam proses belajar. Hal

tersebut yang nantinya media sosil akan membuat siswa lebih tertarik untuk

belajar karena menghadirkan informasi-informasi yang dapat diakses secara

langsung. Hal tersebuat juga memberikan pembelajaran mengenai keguanaan

media sosial yang dapat digunakan sebagai sumber belajar di SMP.
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Kegiatan belajar yang dilakuakan siswa akan lebih aktif dengan interaksi sosial

antarsiswa. Setelah melakukan observasi siswa akan menganalisis teks berita yang

telah didapatkan  besama teman sekelompok. Kegiatan belajar yang dirancang

bersama dengan kelompoknya, nantinya siswa akan mempresentasikan hasil

analisisnya bersama teman sekelompok. Hal ini akan melatih siswa lebih percaya

diri ketika berbicara di depan umum. Dalam hal ini, siswa juga mampu

menyimpulkan kebermanfaatan media sosial yang sering kali digunakan dalam

kehidupan sehari-hari yang ternyata dapat digunakan sebagai sumber belajar.

2. Desain Pembelajaran

Berdasarkan Permendikbud Republik  Indonesia nomor 22 Tahun 2016 tentang

standar proses pendidikan dasar dan menengah, perencanaan pembelajaran

dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan

rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar,

perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan

Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang

digunakan.

a. Silabus

Berdasarkan Permendikbud Republik  Indonesia nomor 22 Tahun 2016 tentang

standar proses pendidikan dasar dan menengah silabus merupakan acuan

penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.

Silabus paling sedikit memuat identitas mata pelajaran, identitas sekolah,
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kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian,

alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar

Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah

sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus

digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan

pembelajaran.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Permendikbud Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses

pendidikan dasar dan menengah memberikan penjelasan bahwa Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap

muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai

Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan dalam satu kali

pertemuan atau lebih. Komponen yang terdapat dalam RPP meliputi, identitas

sekolah, identitas mata pelajaran atau tema/subtema, kelas/semester,

kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi

dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode
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pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah

pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.

3. Model Pembelajaran Berbasis Teks

Pembelajaran berbasis teks bertujuan agar pembelajar dapat memahami

ilmu pengetahuan melalui teks yang disajikan sesuai dengan tujuan sosial tertentu.

Karena teks merupakan satuan bahasa yang terkecil dengan struktur berpikir

(makna) yang lengkap (Mahsun, 2014:112). Model pembelajaran berbasis teks

melalui 3 tahapan, yaitu tahap pemodelan, tahap bekerja sama membangun/

mengembangkan teks, dan tahap membangun/ mengembangkan teks secara

mandiri.

Pada tahap pemodelan terdapat dua kegiatan yang sangat erat kaitannya, yaitu

membangun konteks dan percontohan teks ideal. Pada kegiatan percontohan, guru

dapat mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, ciri-ciri bentuk, serta ciri

kebahasaaan yang menjadi penanda teks yang diajarkan. Kegiatan yang siswa

lakukan pada tahap ini ialah siswa diminta membaca teks, tanya jawab tentang

makna teks, melabeli teks, dan diskusi kelompok.

Tahap kedua dikenal dengan tahap bekerja sama membangun atau

mengembangkan teks, yang mencakup mengembangkan nilai, sikap, dan

keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Kegiatan siswa pada

tahap ini diwujudkan pada kegiatan melengkapi dialog, melengkapi bagan,

meringkas teks, dan kegiatan membangun teks secara berkelompok.
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Tahap terakhir pembelajaran berbasis teks ialah membangun teks secara mandiri.

Siswa secara mandiri ditugasi membangun teks mulai dari pengumpulan data/

informasi/ fakta, menganalisa data, sampai menyajikan hasil analisis yang

merupakan jenis teks. Wujud kegiatan ini dituangkan pada pembelajaran berbasis

proyek melalui pendekatan saintifik. Berbeda dengan tahap kedua, dalam

pembangunan teks, siswa dapat bekerjasama dalam kelompok sedangkan dalam

tahap ini siswa dituntut untuk dapat melaksanakan sendiri tugas-tugas. Terdapat

keterkaitan antara pembelajaran berbasis teks dengan pendekatan saintifik dan

proyek (Mahsun, 2014:127).
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III. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif.

Penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antara fenomena yang sedang diteliti atau diselidiki. Peneliti melakukan

analisis isi dengan memberikan pemaparan yang diteliti dalam bentuk uraian.

Metode penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan situasi

sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh

kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dan

diperoleh dari situasi yang alamiah (Satori dan Komariah, 2011: 25) . Menurut

Djajasudarma (2010: 10-11), metodologi kualitatif merupakan prosedur yang

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.

Penelitian kualitatif memiliki ciri yang membedakan dari penelitian lain, ciri

tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Latar alamiah.

2. Manusia; sebagai alat (instrumen).

3. Metode kualitatif.

4. Analisis data secara induktif.
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5. Teori dasar (grounded theory)

6. Deskriptif.

7. Lebih mementingkan proses daripada hasil.

8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus.

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data (objektifitas data).

10. Desain yang bersifat sementara.

11. Hasil penelitian dirundingkan atau disepakati bersama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena mendeskripsikan

perspektif dan penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi

1─10 April 2018 dengan melakukan pencarian sudut pandang dari beberapa

narasumber yaitu wartawan dan guru bahasa Indonesia.

B. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini ialah paragraf pada teks berita unggahan Line Today

edisi 1─10 April 2018. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam

penelitian ini adalah teks berita unggahan Line Today edisi 1─10 April 2018

yang terdapat dalam aplikasi media sosial Line. Hasil observasi pengumpulan data

diperoleh sepuluh berita selama edisi 1─10 April 2018 yang kemudia akan

dibawa beberapa contoh berita dalam tahap wawancara guna mengetahui

perspektif narasumber terhadap teks berita pada unggahan Line Today.

Sepuluh berita yang menjadi sumber data tersebut yaitu berjudul CV Pasific

Harvest Jelaskan Temuan Cacing dalam Produk Ikan Makarel Kalengnya, Bos

First Travel Beli Restoran agar Dapat Izin Menetap di London, Urine Bocah 3
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Tahun Positif Narkoba di Riau Akan Dibawa ke BNN Jakarta, Heboh Jennifer

Dunn Facial di Bui; Ini Kata Ditjen Pemasyarakatan, Soal USBN 2018 Bocor di

Sejumlah Tempat Bimbel, Firasat Anak Pensiunan TNI AL sebelum Sang Ayah

Tewas, Ramai Video Menteri Susi Setop Bicara Saat Azan Berkumandang, Aksi

Bakar Diri Sepasang Kekasih di Surabaya Masih Misteri, Begini Kondisi

Keduanya Saat Ini, KPK Tahan Zumi Zola, dan Tangis Terdakwa Pembakar

Pencuri Amplifier Musala saat Bacakan Pledoi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik

dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi digunakan peneliti untuk

mengumpulkan teks berita unggahan Line Today dengan cara menggunakan

tangkapan layar sehingga akan muncul gambar yang berisikan judul berita, waktu

berita diunggah, nama penulis berita, dan isi berita yang diunggah oleh Line

Today. Sedangkan pengumpulan data berupa perspekif dari beberapa informan

atau narasumber akan dilakukan dengan teknik wawancara.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis teks.

Teknik tersebut merupakan teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan

perspektif penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi 1─10

April 2018 berdasarkan tiga aspek wawancara, yaitu (1) teks berita; (2) paragraf

teks berita; dan (3) respons wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap

penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today.
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Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Membaca teks berita unggahan Line Today edisi 1─10 April 2018.

2. Mendokumentasikan teks berita Line Today dengan cara tangkap layar

melalui monitor laptop.

3. Memberikan nomor urut terhadap data penelitian sesuai dengan tanggal pada

berita unggahan Line Today yaitu mulai dari berita 1 hingga 10 April 2018.

4. Melakukan wawancara pada narasumber yaitu wartawan dan guru bahasa

Indonesia untuk memperoleh perspektif penggunaan paragraf yang termuat

dalam teks berita unggahan Line Today.

5. Menganalisis paragraf teks berita unggahan Line Today berdasarkan tiga

aspek wawancara, yaitu (1) teks berita; (2) paragraf teks berita; dan (2)

respons wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragraf

pada teks berita unggahan Line Today.

6. Mendeskripsikan perspektif wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap

penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today berdasarkan tiga

aspek wawancara, yaitu (1) teks berita; (2) paragraf teks berita; dan (3)

respons wartawan dan guru bahasa Indonesia terhadap penggunaan paragraf

pada teks berita unggahan Line Today.

7. Menyimpulkan hasil penelitian.

8. Mengimplikasikan hasil penelitian terhadap pembelajaran Bahasa Indonesia

di SMP Kurikulum 2013 revisi 2017 dengan pasangan Kompetensi Dasar 3.2

Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan

memotivasi)  yang didengar dan dibaca; dan 4.2 Menyajikan data dan
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informasi dalam bentuk berita  secara lisan dan tulis dengan memperhatikan

struktur, kebahasaan,  atau  aspek lisan (lafal, intonasi, mimik, dan kinesik).

Pedoman wawancara tentang perspektif wartawan dan guru bahasa Indonesia

terhadap penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi 1─10

April 2018 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Kisi-Kisi Wawancara

No. Fokus Penelitian Indikator Deskriptor
1. Teks berita 1. Mengetahui pengertian

teks berita.
2. Mengetahui struktur

teks berita.
3. Perbedaan teks berita

dengan karangan
lainnya.

4. Perbedaan teks berita
pada media cetak dan
media online.

1. Jawaban tentang
pengertian teks berita.

2. Jawaban tentang
struktur teks berita.

3. Jawaban tentang
perbedaan teks berita
dengan karangan
lainnya.

4. Jawban tentang
perbedaan teks berita
pada media cetak dan
media online.

2. Paragraf teks
berita

1. Mengetahui pengertian
paragraf.

2. Mengetahui  bentuk
paragraf pada teks
berita.

3. Mengetahui kaidah
penulisan paragraf
teks berita pada media
cetak dan media
online.

4. Mengetahui jenis
paragraf berdasarkan
pola penalaran.

5. Mengetahui paragraf
berdasarkan syarat
kepaduan.

1. Jawaban tentang
pengertian paragraf
teks berita.

2. Mengetahui bentuk
paragraf pada teks
berita.

3. Jawaban tentang
kaidah penulisan
paragraf  teks
beritacpada media
cetak dan media
online.

4. Jawaban tentang jenis
paragraf berdasarkan
pola penalaran.

5. Jawaban tentang
paragraf berdasarkan
syarat kepaduan.
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3. Respons
wartawan dan
guru bahasa
Indonesia
terhadap
penulisan pargraf
teks berita
unggahan Line
Today yang
hanya terdiri atas
satu sampai dua
kalimat dalam
satu paragraf.

Mengetahui tanggapan
wartawan dan guru
bahasa Indonesia
terhadap penulisan teks
berita unggahan Line
Today yang hanya terdiri
atas satu sampai dua
kalimat dalam satu
paragraf.

Jawaban tentang
Pandangan wartawan dan
guru bahasa Indonesia
terhadap penulisan teks
berita unggahan Line
Today yang hanya terdiri
atas satu sampai dua
kalimat dalam satu
paragraf.

Tabel 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

No.
Fokus

Penelitian
Pertanyaan

Wartawan Guru bahasa Indonesia
1. Teks berita 1. Apa pengertian dari teks

berita berdasarkan
pandangan seorang
wartawan?

2. Apa saja struktur
teksberita menurut
wartawan?

3. Apa perbedaan penulisan
teks berita dengan
karangan lainnya menurut
wartawan?

4. Bagaimana  perbedaan
teks berita pada media
cetak dan media online
menurut pandangan
wartawan?

1. Apa pengertian dari
teks berita berdasarkan
pandangan guru
bahasa Indonesia?

2. Apa saja struktur
teksberita menurut
guru bahasa Indonesia?

3. Apa perbedaan
penulisan teks berita
dengan karangan
lainnya menurut guru
bahasa Indonesia?

4. Bagaimana  perbedaan
teks berita pada media
cetak dan media online
menurut pandangan
guru bahasa
Indonesia?

5.
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5. Paragraf teks
berita

1. Apa pengertian paragraf
menurut wartawan?

2. Bagaimana bentuk
paragraf pada teks berita
menurut wartawan?

3. Bagaimana kaidah
penulisan paragraf teks
berita pada media cetak
dan media online menurut
wartawan?

4. Bagaimana paragraf
berdasarkan pola
penalaran menurut
wartawan?

5. Bagaimana paragraf yang
memenuhi syarat
kepaduan (kohesi dan
koherensi) menurut
wartawan?

1. Apa pengertian
paragraf menurut
wartawan?

2. Bagaimana bentuk
paragraf pada teks
berita menurut guru
bahasa Indonesia?

3. Bagaimana kaidah
penulisan paragraf
teks berita pada media
cetak dan media
online menurut guru
bahasa Indonesia?

4. Bagaimana paragraf
berdasarkan pola
penalaran menurut
guru bahasa
Indonesia?

5. Bagaimana paragraf
yang memenuhi syarat
kepaduan (kohesi dan
koherensi) menurut
guru bahasa
Indonesia?

3. Respons
wartawan dan
guru bahasa
Indonesia
terhadap
penulisan
pargraf teks
berita unggahan
Line Today.

Bagaimana tanggapan
wartawan terhadap penulisan
teks berita unggahan Line
Today yang hanya terdiri
atas satu sampai dua kalimat
dalam satu paragraf?

Bagaimana guru bahasa
Indonesia terhadap
penulisan teks berita
unggahan Line Today
yang hanya terdiri atas
satu sampai dua kalimat
dalam satu paragraf.
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Pedoman analisis penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today

edisi 1─10 April 2018 dapat diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5. Jenis Paragraf Berdasarkan Pola Penalaran

No. Indikator Deskriptor
1. Paragraf Deduktif Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide

pokok atau gagasan utamanya terletak di awal
paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat
penjelas untuk mendukung gagasan utama.
Misalnya, “Tenaga kerja yang diperlukan
dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja
yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu
tenaga yang pandai, terampil, dan
berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai
adalah tenaga kerja yang mempunyai
kemampuan akademis memadai sesuai
dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil
artinya mampu menerapkan kemampuan
akademis yang dimiliki disertai kemampuan
pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar
diperoleh hasil maksimal. Sementara itu,
tenaga kerja yang berkepribadian adalah
tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal,
disiplin, dan jujur.”
Paragraf tersebut termasuk paragraf deduktif
karena kalimat topiknya terdapat pada awal
paragraf yang dikembangkan dengan kalimat-
kalimat berikutnya.

2. Paragraf Induktif Paragraf induktif adalah paragraf yang
kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir.
Misalnya, “Salju yang turun dari langit
memberikan hiasan yang indah untuk bumi.
Beberapa kota disulap dengan nuansa putih,
menghasilkan pemandangan cantik dan
memikat bagi penikmat keindahan. Hawa
dinginnya semakin hari menggigit kawasan-
kawasan yang beriklim subtropis dan sedang
ini. Inilah musim dingin yang terjadi di negeri
matahari terbit.”
Paragraf di atas diawali dengan dengan
perincian yang berupa peristiwa-peristiwa
khusus. Semua peristiwa khusus itu kemudian
disimpulkan bahwa itulah keadaan Jepang
saat musim dingin.
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3. Paragraf Deduktif-Induktif Paragraf deduktif-induktif adalah paragraf
yang kalimat topiknya terdapat pada bagian
awal dan akhir paragraf. Misalnya, “Hasil
penelitian mengungkapkan bahwa tingginya
kolesterol merupakan faktor risiko yang
paling besar yang menyebabkan seseorang
terserang penyakti jantung koroner. Hampir
80% penderita jantung koroner di Eropa
disebabkan kadar kolesterol dalam tubuh yang
tinggi. Bahkan, di Amerika hampir 90%
penderita jantung koroner disebabkan
penderita makan makanan yang berkadar
kolesterol tinggi. Begitu juga di Asia,
sebagian besar penderita jantung koroner
disebabkan oleh pola makan yang banyak
mengandung kolesterol. Dengan demikian,
kolesterol merupakan penyebab utama
penyakit jantung koroner.”
Gagasan utama paragraf di atas adalah
kolesterol merupakan penyebab penyakit
jantung koroner. Gagasan utama itu
kemudian diikuti oleh tiga kalimat penjelas.
Ketiganya merupakan penjelas atau penegas
bahwa kolesterol menjadi penyebab utama
penyakit jantung koroner.

4. Paragraf Ineretaif Paragraf inretaif adalah paragraf yang kalimat
utamanya terletak di tengah-tengah paragraf.
Misalnya, “Gunung Sinabung di Sumatera
Utara meletus. Belum reda letusan Gunung
Sinabung, Gunung Kelud di Jawa Timur juga
meletus. Selain gunung berapi yang meletus
itu, banjir terjadi di beberapa daerah. Ibu kota
Jakarta, seperti tahun-tahun sebelumnya,
dilanda banjir. NTT yang sering mengalami
kekeringan juga dilanda banjir. Indonesia
memang sedang ditimpa banyak musibah dan
bencana. Bencana-bencana tersebut menelan
korban, baik harta maupun jiwa. Padi di
sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal
panen. Sayur mayur yang banyak ditanam dan
dihasilkan di lereng-lereng gunung juga
hancur sehingga harga di pasar menjadi
melambung.”

Paragraf tersebut diawali dengan
menampilkan bermacam-macam peristiwa
yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia
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kemudian menyimpulkannya dalam bentuk
kalimat topik. Untuk menegaskan bahwa
semua yang terjadi itu merupakan musibah
yang menimpa masyarakat Indonesia,
ditambahkan informasi yang berupa akibat
dari bencana itu.

5. Paragraf Menyebar Paragraf dengan pola menyebar tidak
memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya
menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat
pada kalimat-kalimatnya. Misalnya,
“Matahari belum tinggi benar. Embun masih
tampak berkilauan. Warna bunga menjadi
sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak
kupu-kupu dengan berbagai warna terbang
dari bunga yang satu ke bunga yang lain.
Angin pun semilir terasa menyejukkan hati.”
Gagasan utama paragraf  diatas tidak terdapat
pada kalimat pertama, kedua, dan seterusnya.
Untuk dapat memahami gagasan utama
paragraf itu, pembaca harus menyimpulkan isi
paragraf itu.

(Suladi, 2016: 53-58).

Tabel 6. Paragraf Berdasarkan Syarat Kepaduan
(Kohesi dan Koherensi)

No. Indikator Sub Indikator Deskriptor
1. Kepaduan

Bentuk
Gramatikal
(Cohesion in
Form)

Kohesi (kepaduan bentuk) adalah
kepaduan hubungan antarkalimat yang
membangun paragraf.

Kata
Transisi

Kata transisi merupakan penghubung
(konjungtor) atau perangkai yang
digunakan untuk menghubungkan unsur-
unsur dalam sebuah kalimat atau
antarkalimat dalam sebuah paragaf. Misal
“Matahari terbentuk sekitar lima miliar
tahun lalu. Sesudah matahari terbentuk,
partikel-partikel lainnya terus berputar
mengelilingi matahari seperti pusaran air.
Putaran itu berlangsung dari ratusan juta
hingga miliaran tahun.” (Republika, 09
Januari 2003). Pada paragraf menunjukan
urutan waktu berlangsungnya. Antara
peristiwa pada kalimat dua terjadi setelah
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peristiwa satu. Kedua peristiwa
dihubungkan dengan ungkapan transisi
sesudah.

Kata transisi yang biasa digunakan dalam
paragraf yaitu sebagai berikut.

1.) Hubungan menyatakan tambahan,
biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti lebih
lagi, tambahan(pula), selanjutnya,
disamping itu, selain itu, lalu, seperti
halnya, juga, lagi (pula) berikutnya,
kedua, ketiga, akhirnya, tambahan lagi,
dan demikian juga.

2.) Hubungan menyatakan pertentangan,
biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti tetapi,
namun, bagaimanapun juga, walaupun
demikian, sebaliknya, biarpun, dan
meskipun demikian.

3.) Hubungan menyatakan perbandingan,
biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti sama
halnya, seperti, dalam hal yang sama,
dalam hal yang demikian, sebagaimana
halnya, dan begitu juga dengan.

4.) Hubungan yang menyatakan akibat atau
hasil, biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti oleh
sebab itu, oleh karena itu, jadi, maka,
dan akibatnya.

5.) Hubungan yang menyatakan tujuan,
biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti untuk
maksud itu, untuk maksud tersebut, dan
supaya.

6.) Hubungan yang menyatakan singkat,
contoh, identifikasi, biasanya
menggunakan ungkapan penghubung
antarkalimat seperti singkatnya,
ringkasnya, seperti sudah dikatan,
dengan kata lain, misalnya, yakni, yaitu,
dan sesungguhnya.

7.) Hubungan yang menyatakan waktu,
biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti
sementara itu, segera, beberapa saat
kemudian, sesudah, dan kemudian.
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8.) Hubungan yang menyatakan tempat,
biasanya menggunakan ungkapan
penghubung antarkalimat seperti di sini,
di situ, dekat, di seberang, berdekatan
dengan, dan berdampingan dengan.

Referensi Referensi atau pengacuanmerupakan
hubungan antara referen dengan lambang
yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan
kata lain, referensi merupakan unsur luar
bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa,
misalnya, benda yang disebut rumah
adalah referen dari kata rumah. Misal
“Testosteron adalah hormon steroid dari
kelompok androgen yang dihasilan oleh
testis pada pria dan indung telur wanita.
Hormon ini merupakan hormon seks pria
utama dan merupakan steroid anabolik.
Baik pada pria maupun wanita, testoren
memegang peran penting bagi kesehatan.
Fungsinya, antara lain, adalah
meningkatkan libido, energi, fungsi imun,
dan perlindungan terhadap osteoporosis.
Secara rata-rata pria dewasa menghasilkan
testosteron sekitar dua puluh kali lebih
banyak daripada wanita dewasa.” Pada
paragraf tersebut kata ganti penunjuk ini
merupakan deiksis yang digunakan untuk
megacu pada sesuatu yang telah atau yang
akan disebutkan yaitu kata testosteron.

Referensi pada sebuah paragraf biasanya
terdapat tiga macam, yaitu sebagai berikut.
1) Pronomina persona, yaitu bentuk

deiksis yang mengacu pada kata ganti
orang, baik sebagai persona I, persona
II, persona III yang biasanya berupa
enklitik –nya.

2) Pronomina demonstrativa,  yaitu kata-
kata yang menunjuk pada suatu benda
seperti ini, itu, dan anu.

3) Pemerkah ketakrifan atau kedefinitan,
yaitu mengungkapkan ssuatu yang telah
disebutkan sebelumnya. Pemerkah yang
dapat digunakan yaitu tersebut, begini,
dan begitu.
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Elipsis Elipsis atau pelepasan merupakan
pelepasan unsur bahasa yang maknanya
telah diketahui sebelumnya berdasarkan
konteksnya. Misal “ Einstein lahir di Ulm,
Jerman, pada tanggal 14 Maret 1879,
tergolong anak yang pendiam, tidak pernah
senyum, dan lamban. Dia jarang berbicara
dengan orang lain. Namun, kalau sudah
bertanya sesuatu yang menarik
perhatiannya, dia berubah menjadi orang
yang cerewet.” (Republika, 23 Januari
2003). Pada paragraf tersebut, unsur yang
dilesapkan adalah kata Einstein yang
berfungsi sebagai subjek. Jika ditulis
secara lengkap Einstein lahir di Ulm,
Enstein Jerman, pada tanggal 14 Maret
1879, Enstein tergolong anak yang
pendiam, Enstein tidak pernah senyum,
dan Enstein lamban.

Sinonim Kesinoniman berarti bahwa dua butir
leksikal memiliki makna yang hampir
sama atau mirip. Misal “Siapakah Wilbur
dan Oville Wright? Bila membaca halam
Iptek kemarin, kamu tentu telah
mengetahuinya. Ya, benar mereka dua
bersaudara yang merancang pembuatan
pesawat terbang. Kakak beradik ini lahir di
Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Orang
tuanya bernama Park Wilton Wright.”
(Republika, 8 Mei 2003). Pada paragraf
tersebuat kata dua bersaudara dan Kakak
beradik merupakan frasa yang bersinonim
yang mempunyai kemiripan makna unsur
pertalian darah.

Repetisi Perulangan adalah penyebutan kembali
suatu unit leksikal yang sama telah disebut
sebelumnya. Misal, “Ada yang
mengusulkan agar kelima orang itu dibuat
patungnya hingga bisa dikenang setiap
saat. Lama-kelamaan penduduk Armenia
tidak hanya mengunjungi patung-patung
itu, tetapi mulai menyembahnya. Patung
itu dianggap berkuasa sebagai Tuhan saja.
Seorang pemuda bernama Syakirin sangat
sedih dan sering menangis melihat
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penduduk Armenia yang menyembah
patung. Patung itu kan tak bisa apa-apa,
tetapi mengapa disembah? Pemuda
Syakirin akhirnya degelari Nuh, artinya
yang sering menangis.” Pada paragraf
tersebuat, kata patung diulang pada setiap
kalimat.

2. Kepaduan
Makna
(Coherence
in Meaning)

Koherensi adalah kesatuan isi atau
kepaduan maksud. Koherensi paragraf
adalah kepaduan isi paragraf.

Kekokohan
Kalimat
Penjelas

Kalimat penjelas merupakan kalimat
berfungsi menjelaskan atau mendukung
ide (topik) paragraf. Misalnya, “Seluruh
penjuru dunia sudah mengetahui bahwa
AIDS merupakan penyakit yang
mematikan. Dunia kedokteran masih
merayap mencari obat penangkal penyakit
maut ini. Sementara itu, virus AIDS
melesat mencari korban demi korban tanpa
mengenal ras, umur, ataupun tingkat
sosial. Penyakit ini seperti kita ketahui
disebabkan oleh sejenis virus yang disebut
virus HIV. Jadi, tidak mustahil, AIDS
menjadi bom waktu yang pada suatu saat
bisa memusnahkan manusia dari muka
bumi ini.”

Ide pokok atau kalimat topik paragraf di
atas terkandung dalam kalimat ke lima,
yakni bahwa AIDS menjadi bom waktu
yang pada suatu saat bisa memusnahkan
manusia dari muka bumi ini. Sebagai
penjelas, kalimat pertama, kedua, dan
ketiga cukup kokoh menunjang keberadaan
ide dalam kalimat topik.

Kelogisan
Urutan
Peristiwa,
Waktu,
Ruang, dan
Proses

Uraian peristiwa, waktu, dan lain-lain itu
harus tersusun sehingga terjadi kelogisan
susunan. Susunan yang logis ini akan
membentuk kepaduan isi paragraf
sehingga paragraf mudah dipahami.
Misalnya, “Sejak tahun 2006, kurikulum
yang digunakan untuk tingkat pendidikan
SD, SMP, dan SMA adala Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
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Selanjutnya, hingga tahun 2013 kurikulum
di tingkat pendidikan diubah menjadi
Kurikulum 2013 yang masih terus
dilakukan perbaikan untuk mencapai
tujuan pendidikan hingga sekarang tahun
2018.”
Paragraf tersebut menyatakan urutan
peristiwa yaitu sebuah kurikulum
pendidikan dan urutan waktu dari tahun
2006 hingga 2013.

(Fuad, dkk., 2005: 108-121)



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian terhadap perspektif penggunaan paragraf pada teks berita

unggahan Line Today edisi 1-10 April 2018, diperoleh simpulan berikut.

1. Perspektif Wartawan dan Guru Bahasa Indonesia terhadap Penggunaan
Paragraf pada Teks Berita Unggahan Line Today Edisi 1─10 April 2018

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada wartawan dan guru bahasa

Indonesia, peneliti menemukan simpulan akhir yang berbeda dari sisi seorang

wartawan dan guru bahasa Indonesia.  Perspektif wartawan dan guru bahasa

Indonesia diambil dari tiga aspek dalam wawancara. Aspek tersebut yaitu (1) teks

berita; (2) paragraf teks berita; (3) respons wartawan dan guru bahasa Indonesia

terhadap penggunaan paragraf pada teks berita unggahan Line Today edisi 1-10

April 2018. Berikut penjelasannya.

a. Teks berita

Wartawan memberikan pendapat berita merupakan alat informasi yang

menggunakan bahasa tulis sebagai medianya. Dalam hal ini, teks berita biasa

disebut sebagai laporan peristiwa yang dimuat dalam media massa. Di dalam

sebuah teks berita, umumnnya terdapat tema berita, kronologi suatu kejadian,
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narasumber, lokasi, dan waktu yang dihimpun dalam struktur teks berita, yaitu

judul berita, isi berita, badan berita yang merupakan penjabaran isi berita, dan

penutup. Penulisan teks berita menggunakan tetap menggunakan kaidah

bahasa Indonesia. Akan tetapi tidak terikan secara penggunaannya. Hal

tersebut berlaku untuk berita pada media cetak da media online. Secara

penulisan, teks berita pada media cetak ditulis lebih runtut dan lengkap

sedangkan teks berita media online ditulis secara singkat.

Guru bahasa Indonesia memberikan tanggapan yang sama mengenai teks

berita, yaitu sebuah tulisan  yang ditulis dengan tujuan menyampaikan

informasi kepada masyarakat secara luas melalui media massa. Guru bahasa

Indonesia berdasarkan pengelaman pembelajaran teks berita yang dilakukan,

teks berita memiliki struktur kepala berita, isi berita, dan penutup. Penulisan

teks berita harus memperhatikan kaidah penulisan baku, kalimat paragraf yang

ditulis secara efektif dan memperhatikan pola pengembangan dalam

menguraikan sebuah informasi.

b. Paragraf Teks Berita

Wartawan memberikan pendapat tentang paragraf teks berita merupakan

beberapa kalimat dalam sebuah tulisan yang mengandung informasi untuk

dapat disebarluaskan. Bentuk paragraf dalam teks berita ditandai dengan

pergantian baris pada tiap paragraf. Tiap paragraf biasanya mendeskripsikan

berita mulai dari topik yang dibahas sampai yang didukung pendapat seorang

narasumber hingga bagian penutup. Kaidah penulisan paragraf pada teks

berita media cetak ditulis dengan kalimat penjelas yang lebih rinci untuk
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mendukung topik. Penulisan paragraf teks berita media online belum ada

ketentuan yang mengikat, akan tetapi mengedepankan bentuk paragraf yang

singkat. Kemudian, perspektif wartawan menggenai penggunaan paragraf

berdasarkan pola penalaran ditemukan paragraf deduktif dan deduktif-

induktif, sedangkan berdasarkan syarat kepaduan ditemukan paragraf kohesi

dan koherensi.

Guru bahasa Indonesia memberikan pendapat tentang paragraf teks berita

merupakan  tulisan yang terdiri atas kalimat yang membahasa suatu topik

atau masalah yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat pejelas. Bentuk

paragraf teks berita seperti karangan pada umumnya yang ditanda dengan

baris baru atau baris pertama ditulis secara menjorok sesuai dengan ketentuan

yang diikuti. Paragraf ditulis dengan memperhatikan kalimat topik dan

penjelasnya. Kaidah penulisan paragraf dalam teks berita seharusnya

menyesuaikan kaidah penulisan paragraf pada umumnya, seperti terdapat

kalimat topik dan penjelas serta memenuhi idealnya sebuah paragraf yaitu

terdiri atas satu sampai delapan kalimat dalam satu paragraf. Kemudian,

Perspektif guru bahasa Indonesia menggenai penggunaan paragraf

berdasarkan  pola penalaran ditemukan paragraf deduktif, induktif,  dan

ineratif, sedangkan berdasarkan syarat kepaduan ditemukan paragraf kohesi

dan koherensi.
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c. Respons Wartawan dan Guru Bahasa Indonesia terhadap Penggunaan

Paragraf pada Teks Berita Unggahan Line Today Edisi 1-10 April 2018

Wartawan memberikan pandangan tentang paragraf di dalam media Internet

tidak terikat dengan aturan penulisan paragraf dalam kaidah bahasa

Indonesia, seperti harus terdiri atas minimal empat sampai delapan kalimat,

harus terdapat kalimat topik dan kalimat penjelas, serta harus memenuhi

syarat kohesi dan koherensi. Penulisan teks berita lebih menekankan pada

bentuk teks yang singkat dan jelas sehingga dapat ditemukan dalam satu

paragraf hanya terdiri atas satu kalimat saja. Wartawan mengatakan bahwa

bahasa jurnalistik lebih menekankan keefektifan dan efisiensi kalimat

sehingga bukan sebuah bentuk kesalahan apabila dalam satu berita hanya

terdiri atas satu atau dua kalimat saja dalam tiap paragrafnya.

Berbeda dengan pandangan wartawan terhadap paragraf dalam teks berita,

guru lebih menekankan tentang penulisan paragraf yang harus sesui dengan

kaidah, seperti harus terdiri atas minimal empat sampai delapan kalimat,

harus terdapat kalimat topik dan kalimat penjelas, serta harus memenuhi

syarat kohesi dan koherensi. Dalam hal ini, guru bahasa Indonesia

memberikan pandangan bahwa penulisan paragraf yang hanya terdiri atas satu

kalimat di dalamnya merupakan bentuk paragraf yang tidak sesuai dengan

kaidah dan harus dilengkapi dengan kalimat-kalimat berikutnya untuk dapat

dikategorikan sebagai bentuk paragraf.
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2. Implikasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP kelas VIII

Implikasi hasil penelitian ini berkaitan dengan pembelajaran Bahasa Indonesia

kelas VIII SMP kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kompetensi inti (KI) yang

berkaitan ialah kompetensi inti 4 (keterampilan), yaitu mencoba, mengolah, dan

menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan

sumber lain yang sama dalam sudut pandang/ teori. Adapun Kompetensi Dasar

yang berkaitan yaitu 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita

(membanggakan dan memotivasi)  yang didengar dan dibaca; dan 4.2

Menyajikan data dan  informasi dalam bentuk berita  secara lisan dan tulis dengan

memperhatikan struktur, kebahasaan,  atau  aspek lisan (lafal, intonasi, mimik,

dan kinesik). Pasangan kompetensi dasar ini kemudian diimplementasikan pada

Kegiatan 1.8 pada buku teks, yaitu tentang menyampaikan berita yang

mengintruksikan siswa untuk mengembangkan catatan sebuah wawancara

menjadi sebuah teks berita yang utuh.

Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan materi bagi

guru dalam pembelajaran struktur dan kebahasaan teks berita dan menjadikan teks

berita unggahan Line Today sebagai salah satu alternatif sumber belajar yang

dapat dihadirkan sebagai contoh, baik yang dihadirkan sebagai contoh paragraf

berita yang benar ataupun paragraf berita yang salah. Hal tersebut nantinya akan

diarahkan guru sebagai fasilisator belajar mengajar disekolah.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Guru dapat menggunakan teks berita unggahan Line Today sebagai alternatif

sumber belajar yang dihadirkan sebagai contoh untuk ditunjukkan kepada

siswa. Kegiatan pembelajaran tersebut berkaitan langsung dengan

pemahaman akan kemampuan menulis dan membaca siswa terhadap

pembelajaran teks berita.

2. Teks berita unggahan Line Today dapat digunakan sebagai bahan bacaan

tambahan dalam pembelajaran teks berita. Hal tersebut bertujuan untuk

memberikan pemahaman siswa terhadap tatanan bahasa yang digunakan

dalam teks berita. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan pemahaman

bahwa penggunaan media internet ataupun media sosial juga dapat digunakan

dalam proses belajar dan memberikan pengaruh positif di dalamnya.
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