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ABSTRAK
Ambon, Yolenta Elsa. 2016. Pola Pengembangan Paragraf dalam Artikel Opini
Surat Kabar Harian Kompas Edisi 1–7 November 2015. Yogyakarta:
Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Ada dua tujuan dalam penelitian ini. Pertama, peneliti mendeskripsikan
pola pengembangan paragraf dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi
1–7 November 2015. Kedua, peneliti mendeskripsikan pola pengembangan
paragraf yang paling dominan digunakan dalam artikel opini surat kabar harian
Kompas edisi 1–7 November 2015.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data
pada penelitian ini adalah metode simak bebas libat cakap yang dikolaborasikan
dengan metode catat. Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data pada
penelitian ini mencakup beberapa langkah, yakni peneliti mengumpulkan surat
kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015, peneliti mencari tulisan artikel
opini di dalamnya, peneliti mengurutkan artikel opini berdasarkan jadwal terbit,
peneliti membaca serta menandai artikel opini surat kabar harian Kompas, peneliti
membuat tabel data, dan peneliti mencatat data yang telah dikumpulkan pada tabel
data yang telah dibuat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan dalam
menganalisis data, yaitu peneliti memberi kode di setiap artikel dan paragraf
tulisan artikel opini, peneliti mengidentifikasi pikiran utama, kalimat utama,
kalimat penjelas, kalimat penegas, transisi, dan pola pengembangan dalam setiap
paragraf artikel opini, peneliti mencatat hasil identifikasi pola pengembangan
paragraf dalam tabel, dan peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang berupa pola
pengembangan paragraf pada artikel opini surat kabar harian Kompas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengembangan meliputi pola
pengembangan paragraf dengan ilustrasi, repetisi, umum-khusus, khusus-umum,
sebab-akibat, akibat-sebab, pemertentangan, analogi, contoh, definisi,
pemerincian, pembuktian, dan pertanyaan. Pola pengembangan paragraf yang
paling dominan dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7
November 2015 adalah umum-khusus.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
penulis artikel opini, mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, dan peneliti
lain. Peneliti berharap penulis artikel opini dapat cermat dalam menggunakan
unsur-unsur paragraf dalam tulisannya serta variatif dalam menggunakan pola
pengembangan paragraf agar pembaca semakin tertarik membaca dan mengetahui
isi artikel opini. Bagi peneliti lain diharapkan dapat mengembangkan penelitian
serupa dengan memperluas topik permasalahan penelitian dan dapat
menggunakan wacana lain untuk diteliti.
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ABSTRACT
Ambon, Yolenta Elsa. 2016. Paragraph Development Pattern in Opinion Article
Column of Kompas Daily Newspaper 1st until 7th of November 2015
Edition. Yogyakarta: Indonesian Literature Education Study Program,
Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma University.
There are two aims of this research. Firstly, the researcher described the
paragraph development pattern in opinion article column of Kompas daily
newspaper from 1st until 7th of November 2015 Edition. Secondly, the researcher
described the most dominant pattern occurs in opinion article column of Kompas
daily newspaper from 1st until 7th of November 2015 Edition.
This is a descriptive qualitative research. The data gathering method of
this research was involved conversation observation method which was
collaborated with writing method. Based on that method, the data gathering of this
research consisting of several steps namely; the researcher collected Kompas daily
newspaper from 1st until 7th of November 2015 Edition, the researcher looked for
the opinion article columns, the researcher organized the opinion articles based on
their publication date, then the researcher read and marked the opinion article
columns of Kompas daily newspaper, the researcher made a data table, the
researcher wrote the collected data in the data table. The analysis technique used
in this reasearch was qualitative data analysis. The data analysis steps are; the
researcher gave code to each article and paragraph in opinion column, the
researcher identified the main idea, main sentence, explanatory sentence,
confirmative sentence, transition, and development pattern of each paragraph in
opinion articles, the researcher wrote the result of development pattern
identification in a table, and then the researcher described the finding result in
form of paragraph development pattern in opinion article columns of Kompas
daily newspaper.
The finding result showed that the development pattern covers some
kinds of development patterns with illustration, repetition, general-specific,
specific-general, cause-effect, effect-cause, contradiction, analogy, examples,
definition, detail, proofing, and questioning. The most dominant development
pattern in opinion articles columns of Kompas daily newspaper from 1st until 7th
of November 2015 Edition is general-specific.
The research result hopefully can be used as a part of consideraion for
opinion article writers, students of Indonesian Literature Education Study
Program, and other researchers. The reseacher hoped that writers of opinion
article columns can use paragraph substances meticulously and vary the use of
paragraph development patterns in order to make the readers attracted to read and
know the content of opinion articles. The other researchers are expected to be able
to develop the similar research by expanding the topic of research problems and
other topics to be researched.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dalam
kehidupannya. Kebutuhan itu dapat berupa kegiatan berinteraksi dengan manusia
lainnya. Kebutuhan manusia dalam hal berinteraksi dengan manusia lain tentu saja
melibatkan bahasa.
Bahasa memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia, yakni
sebagai alat komunikasi yang utama untuk mengungkapkan gagasan, pikiran,
pendapat, harapan, perasaan, dan sebagainya kepada manusia lain. Keraf (1984: 4)
mengungkapkan bahwa sebagai alat komunikasi, bahasa menjadi saluran perumusan
maksud, melahirkan perasaan, dan memungkinkan manusia menciptakan kerja sama
dengan manusia lainnya. Dengan demikian, bahasa sebagai alat komunikasi
memungkinkan manusia untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya.
Bahasa Indonesia diyakini sebagai salah satu alat komunikasi yang dapat
menyatukan manusia dari berbagai latar belakang. Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau
bahasa persatuan. Chaer (2011: 1) mengungkapkan bahwa sebagai bahasa persatuan,
bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal
antarsuku atau antaretnis yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke.
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Wujud bahasa sebagai alat komunikasi dapat berupa lisan dan tulisan. Bahasa
lisan dapat berupa kegiatan berbicara antara orang yang satu dengan orang yang lain.
Bahasa tulis merupakan variasi bahasa yang digunakan melalui media tulisan. Dalam
penggunaan bahasa tulis dituntut kelengkapan struktur dan tata bahasa yang baku.
Pemakaian bahasa pun relatif lebih cermat dan terkontrol. Oleh karena itu, bahasa
tulis relatif lebih stabil dan dapat menggambarkan kemampuan seseorang yang
optimal dalam berbahasa.
Dalam tulisan terdapat satuan bahasa yang dinamakan paragraf. Paragraf
merupakan inti penuangan ide dalam sebuah tulisan. Dalam paragraf terdapat satu
unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai
dari kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat
penegas.
Dalam pembentukan paragraf dibutuhkan pola pengembangan paragraf. Pola
pengembangan paragraf dapat membantu penulis untuk membuat tulisan yang baik,
benar, dan runtut. Berdasarkan hal ini, peneliti memilih pola pengembangan paragraf
untuk diteliti. Selain itu, pola pengembangan paragraf perlu dipelajari dan dipahami
oleh setiap penulis supaya gagasan yang disampaikan melalui tulisan dapat
disampaikan dengan baik, benar, dan runtut.
Adapun artikel opini di surat kabar harian Kompas dipilih sebagai objek
penelitian karena surat kabar tersebut termasuk surat kabar nasional yang beredar
hampir di seluruh wilayah Indonesia. Artikel opini pada surat kabar harian Kompas
yang akan diteliti adalah artikel opini yang diterbitkan pada 1–7 November 2015.
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1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
a. Apa saja pola pengembangan paragraf dalam artikel opini surat kabar harian
Kompas edisi 1–7 November 2015?
b. Pola pengembangan paragraf apa yang paling dominan digunakan dalam artikel
opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015?

1.3 Tujuan
Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Mendeskripsikan pola pengembangan paragraf dalam artikel opini surat kabar
harian Kompas edisi 1–7 November 2015.
b. Mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang paling dominan digunakan
dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia, guru bahasa Indonesia, dan masyarakat.
a.

Bagi Mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa

tentang pola pengembangan paragraf, khususnya pola pengembangan paragraf yang
terdapat dalam artikel opini. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan
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sumber belajar bagi mahasiswa untuk berbagai kepentingan pembelajaran, misalnya
sebagai bahan referensi untuk tugas kuliah.

b. Bagi Guru Bahasa Indonesia
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan para guru tentang pola
pengembangan paragraf, khususnya yang terdapat dalam artikel opini. Hasil
penelitian ini juga dapat dijadikan bahan ajar bagi guru Bahasa Indonesia dalam
pembelajaran tentang pola pengembangan paragraf.

c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang
pola pengembangan paragraf dalam artikel opini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat
dijadikan acuan bagi masyarakat umum yang ingin menyusun sebuah artikel opini
kepada media massa tertentu, sehingga penulisan artikel opini dapat menjadi baik,
benar, runtut, dan utuh.

1.5 Batasan Istilah
Peneliti memberi batasan istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.
Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran. Batasan
istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
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a. Paragraf
Paragraf merupakan satuan bahasa yang dibangun oleh dua buah kalimat atau
lebih yang secara semantis dan sintaksis merupakan satu kesatuan yang utuh (Chaer,
2011:27-28).

b. Unsur-unsur Paragraf
Paragraf memiliki unsur-unsur yang terdiri dari pikiran pokok atau pikiran
utama, kalimat pokok atau kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penegas, dan
transisi (Rahardi, 2010: 12).

c. Pola Pengembangan Paragraf
Menurut Chaer (2011: 88) dan Rahardi (2010: 160) terdapat tujuh belas pola
pengembangan, yaitu ilustrasi, kronologi, repetisi, klasifikasi, umum-khusus, khususumum, sebab-akibat, akibat-sebab, pembanding, pemertentangan, analogi, contoh,
definisi, pemerincian, pembuktian, eksplanasi, dan pertanyaan.

d. Artikel Opini
Artikel merupakan tulisan lepas mengenai pelbagai soal aktual yang bersifat
opini pribadi penulisnya (Wibowo, 2006:28).
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan
Ada dua penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini, yaitu penelitian
yang dilakukan oleh Krismi (2011) dan Haryanto (2015). Kedua penelitian itu akan
dijelaskan sebagai berikut.
Krismi (2011) melakukan penelitian dengan judul Pola Pengembangan
Paragraf Berdasarkan Letak Kalimat Utama dan Penyimpangan Pengembembangan
Paragraf Pada Tajuk Rencana di Harian Kompas Juni 2009. Penelitian ini
menggunakan metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian Yustinus Anang Krismi
menunjukkan bahwa pola pengembangan paragraf yang terdapat dalam tajuk rencana
surat kabar harian Kompas ada enam jenis, yakni pola pengembangan paragraf
umum-khusus, pola pengembangan paragraf klasifikasi, pola pengembangan paragraf
contoh, pola pengembangan paragraf pertanyaan, pola pengembangan paragraf
perbandingan dan pertentangan, dan pola pengembangan paragraf sebab-akibat.
Selain keenam jenis pola paragraf tersebut, hasil penelitian lainnya yakni
penyimpangan pengembangan paragraf yang meliputi tiga jenis, yaitu penyimpangan
kelengkapan, penyimpangan kepaduan, dan penyimpangan kesatuan.
Penelitian lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian ini adalah
penelitian yang dilakukan Haryanto (2015) dengan judul Analisis Struktur Kalimat
dan Struktur Paragraf Serta Pola Pengembangannya pada Wacana Undang-Undang

6
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Tentang Pendidikan Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Analisis dalam penelitian ini menemukan kalimat berstruktur S-P-K, P-KPelengkap, K-S-P-O, P-O1-O2-O3-O4, P; P-O, K, (S)-P-O-Ket dan K, S-P-Konj.-PK. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa struktur paragraf dalam wacana undangundang tentang pendidikan terdiri dari kalimat topik dan kalimat pengembang. Selain
itu, pola pengembangan paragrafnya meliputi pola pengembangan paragraf dengan
definisi dan pemerincian.
Peneliti menganggap bahwa kedua penelitian tersebut relevan dengan
penelitian ini karena keduanya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif
dan mengulas pola pengembangan paragraf. Hal yang membedakan penelitian ini
dengan kedua penelitian terdahulu adalah objek yang diteliti dan permasalahan yang
dikaji dalam penelitian. Objek yang diteliti dalam penelitian ini yakni artikel opini
surat kabar harian Kompas. Permasalahan yang dikaji meliputi pola pengembangan
paragraf dan pola pengembangan paragraf yang dominan.

2.2 Kajian Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori tentang paragraf,
fungsi paragraf, syarat pembentukan paragraf yang baik, unsur-unsur paragraf, dan
pola pengembangan paragraf.
2.2.1 Paragraf
Menurut Chaer (2011: 27-28) paragraf merupakan satuan bahasa yang
dibangun oleh dua buah kalimat atau lebih yang secara semantis dan sintaksis
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merupakan satu kesatuan yang utuh. Secara semantis berarti di dalam satu paragraf
terdapat satu ide yang dilengkapi dengan keterangan tambahan mengenai ide pokok
itu. Secara sintaksis berarti di dalam paragraf itu terdapat sebuah kalimat utama yang
berisi ide pokok, ditambah dengan sejumlah kalimat lain yang berisi keterangan
tambahan tentang ide pokok dalam kalimat utama itu.
Keraf (1980: 62) menyebutkan paragraf dengan istilah alinea. Alinea adalah
kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Ia merupakan
himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam suatu rangkaian untuk
membentuk sebuah ide.
Menurut Wiyanto (2004: 15), paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling
berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk
mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan
dalam seluruh tulisan. Rahardi (2010:2) mengungkapkan bahwa paragraf adalah
rangkaian kalimat-kalimat dalam karya tulis ilmiah yang saling memiliki hubungan
dan secara bersama-sama pula sekumpulan kalimat itu menjelaskan satu buah
gagasan atau pokok pikiran untuk mendukung pokok pikiran yang lebih luas dalam
karangan atau karya tulis ilmiah itu.

2.2.2 Fungsi Paragraf
Paragraf memiliki fungsi dalam suatu karya tulis. Fungsi paragraf menurut
Rahardi (2011: 128) adalah sebagai berikut.
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a. Wahana pengungkapan ide, penyampaian gagasan, pengungkapan pikiran, dan
penyampaian fakta pokok yang semuanya mengandung nilai.
b. Paragraf memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran penulis melalui
karya tulisnya.
c. Paragraf memudahkan penulis mengembangkan jalan pikirannya.
d. Peranti mengawali, mengisi, mengembangkan, dan menutup pengungkapan
gagasan secara keseluruhan dalam konteks tulisan jurnalistik.

2.2.3 Syarat Pembentukan Paragraf yang Baik
Paragraf yang baik harus memenuhi syarat. Persyaratan itu ialah kesatuan,
kepaduan, dan kelengkapan (Akhdiah dkk dalam Nasucha, dkk, 2009:35).
a. Kesatuan
Menurut Nasucha, dkk (2009: 36), tiap paragraf hanya mengandung satu
gagasan pokok atau satu topik. Fungsi paragraf ialah mengembangkan topik tersebut.
Paragraf dianggap mempunyai kesatuan atau kohesif, jika kalimat-kalimat dalam
paragraf tersebut tidak terlepas dari topiknya.
Menurut Rahardi (2011: 118) sebuah paragraf dapat dikatakan baik dan
efektif, apabila seluruh kalimat yang ada dalam paragraf itu hanya membicarakan
satu pokok pikiran. Sosok kesatuan pikiran atau kesatuan paragraf yang terdapat
dalam suatu paragraf harus lebih menekankan pada dimensi maknawi atau arti.
Pemahaman yang diutarakan kedua ahli tersebut menjelaskan bahwa dalam
suatu paragraf yang baik tidak boleh ada kalimat sumbang atau kalimat yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

maknanya tidak berhubungan dengan pokok pembahasan. Semua kalimat yang ada di
dalam suatu paragraf harus membicarakan satu ide pokok atau satu pokok pikiran
saja.
b. Kepaduan
Kepaduan dapat disebut juga koherensi. Menurut Nasucha, dkk (2009: 37)
kepaduam paragraf dititikberatkan pada hubungan antara kalimat dengan kalimat.
Urutan pikiran yang teratur akan memperlihatkan adanya kepaduan. Hal ini
menunjukkan bahwa satu paragraf bukanlah kumpulan kalimat yang berdiri sendiri,
tetapi dibangun oleh kalimat yang memiliki hubungan timbal balik.

c. Kelengkapan
Menurut Yakub Nasucha, dkk (2009: 39), suatu paragraf dikatakan lengkap,
jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat
topik atau kalimat utama. Dengan demikian kelengkapan suatu paragraf turut
ditentukan oleh ketuntasan penulis menjelaskan ide pokok dengan kalimat penjelas
yang lengkap.

2.2.4 Unsur- unsur Paragraf
Menurut Rahardi (2010: 12), paragraf memiliki unsur-unsur yang terdiri dari
pikiran pokok atau pikiran utama, kalimat pokok atau kalimat utama, kalimat
penjelas, kalimat penegas, dan unsur-unsur transisi. Dengan aturan tertentu kelima
unsur tersebut akan menjalin satu paragraf yang utuh dan padu.
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a. Pikiran Utama
Menurut Rahardi (2010: 26), pikiran utama dalam sebuah paragraf berfungsi
mengontrol semua kalimat yang bertugas menjelaskan dan mendukung keberadaan
pikiran utama. Hanya kalimat-kalimat yang mendukung keberadaan pikiran utama
yang boleh ada dalam sebuah paragraf.
b. Kalimat Utama
Rahardi (2010: 42) mengatakan bahwa kalimat utama atau kalimat pokok
paragraf adalah kalimat yang bertugas mewadahi pikiran utama atau pikiran pokok
paragraf. Kalimat utama atau kalimat pokok menjadi inti dari keseluruhan kalimat
yang ada dalam sebuah paragraf. Adanya kalimat utama dalam sebuah paragraf
dapat menuntun pembaca mengetahui makna keseluruhan sebuah paragraf.
Rahardi (2010: 50) memaparkan bahwa ada tiga posisi kalimat utama dalam
sebuah paragraf, yakni di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di tengah paragraf.
Paragraf yang kalimat utamanya

terletak pada awal paragraf mengikuti alur

pemikiran deduktif. Dalam hal ini, hal yang sifatnya umum disampaikan terlebih
dahulu, kemudian diikuti pernyataan-penyataan perincian yang bersifat khusus.
Paragraf yang kalimat utama terletak pada akhir paragraf menggunakan alur berpikir
induktif, karena bermula dari sesuatu yang bersifat khusus menuju ke sesuatu yang
bersifat umum. Adapun paragraf yang menggunakan model ineratif. Paragraf yang
menggunakan model ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah
paragraf. Kalimat-kalimat pengantar disampaikan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan
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kalimat utama di tengah paragraf, dilanjutkan lagi dengan kalimat-kalimat perincian
tentang kalimat utama tersebut.

c. Kalimat Penjelas
Rahardi (2010: 59) mengatakan bahwa kalimat penjelas merupakan kalimat
yang bertugas mengendalikan sebuah paragraf karya tulis. Dalam hal ini, kalimat
penjelas bertugas menjelaskan ide pokok yang ada pada kalimat pokok sehingga
menjadi paragraf yang padu.

d. Kalimat Penegas
Kalimat penegas merupakan kalimat yang bertugas menegaskan pernyataan
yang telah disampaikan sebelumnya dalam sebuah paragraf. Yang ditegaskan, yakni
ide pokok yang dirumuskan dalam kalimat pokok (Rahardi, 2010: 79).
Posisi kalimat penegas dalam sebuah paragraf karya tulis yakni di akhir
paragraf. Alasannya, tugas pokok dari kalimat penegas adalah memberi penekanan
atau penegasan dari ide pokok yang telah dirumuskan dalam kalimat pokok.

e. Transisi
Menurut Wiyanto (2004: 22), transisi digunakan untuk menghubungkan
paragraf yang satu dengan paragraf lain, sehingga hubungan menjadi logis. Akan
tetapi, tidak semua paragraf mengandung transisi. Ada sejumlah paragraf yang tidak
perlu menggunakan transisi karena tanpa transisi pun hubungannya sudah terasa
logis. Jadi, transisi digunakan kalau diperlukan.
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Transisi bukan hanya dalam paragraf melainkan dapat juga dalam kalimat,
antarparagraf, antarsubbab, dan antarbab. Dalam kalimat, transisi berfungsi untuk
menghubungkan bagian-bagian kalimat. Bila terdapat antarsubbab, transisi berfungsi
untuk menghubungkan ide pokok antarsubbab tersebut. Selanjutnya, transisi
berfungsi sebagai jembatan penghubung ide pokok dalam bab yang berdekatan kalau
terdapat pada antarbab (Wiyanto, 2004: 22).
Wiyanto (2004: 23) mengatakan bahwa wujud transisi berupa kata (kelompok
kata), kalimat, atau paragraf pendek. Transisi yang berupa paragraf pendek biasanya
terdapat antarsubbab atau antarbab.
1) Transisi Berupa Kata (Kelompok Kata)
Transisi berupa kata atau kelompok kata sangat banyak. Menurut Wiyanto
(2004: 23), pengelompokan berdasarkan penanda hubungannya antara lain sebagai
berikut.
a) Penanda hubungan kelanjutan, antara lain dan, serta, lagi, lagi pula,
tambahan lagi, tambahan pula, bahkan, kedua, ketiga, selanjutnya
akhirnya, terakhir.
b) Hubungan waktu, antara lain dahulu, sekarang, kini, kelak, sebelum,
setelah,sesudah, sementara itu, sehari kemudian, tahun depan.
c) Penanda klimaks, antara lain paling…,se…nya,ter…
d) Penanda perbandingan, antara lain seperti, ibarat, sama, bak.
e) Penanda kontras, antara lain tetapi, biarpun, walaupun, sebaliknya
f) Penanda urutan jarak, antara lain di sana, di sini, di situ, sebelah, dekat,
jauh.
g) Penanda ilustrasi, antara lain umpama, contoh, misalnya.
h) Penanda sebab-akibat, antara lain sebab, oleh karena itu, oleh karena,
akibatnya.
i) Penanda syarat, antara lain jika, kalau, jikalau, andaikata, seandainya.
j) Penanda kesimpulan, antara lain ringkasnya, kesimpulannya, garis
besarnya, rangkuman.
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2) Transisi Berupa Kalimat
Wiyanto (2004: 24) mengatakan bahwa kalimat yang digunakan sebagai
transisi dikenal pula dengan istilah kalimat penuntun. Kalimat penuntun mempunyai
fungsi ganda, yakni sebagai transisi dan sebagai pengantar topik yang akan
dijelaskan. Berikut contoh dikutip dari artikel Kompas edisi rabu, 4 November 2015,
halaman 6, berjudul “Membaca Bom Alam Sutera” Oleh Said Aqil Siroj .
“Disinilah perlu pembacaan secara bijak. Kita sudah punya UU No 15/2003
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisma sebagai dasar hukum di
Indonesia. Ada unsur-unsur terorisme yang telah ditetapkan, yaitu perbuatan
melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk
menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara. Dan, itu dilakukan dengan
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau
rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat
massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilang nyawa dan harta benda
orang lain (Pasal 1 Ayat 1)
3) Transisi Berupa Paragraf
Transisi berupa paragraf digunakan untuk “membelokan” pembahasan dari
suatu pokok pikiran ke pokok pikiran lainnya. Berikut contoh dikutip dari artikel
Kompas edisi Selasa, 3 November 2015, halaman 6, berjudul “Apa yang Salah
dengan Volunter?” Oleh Butet Manurung.
“Kamu perempuan lahir dan besar di Jakarta, sekolah tinggi, kenapa mau
bekerja keluar-masuk hutan hanya untuk orang-orang seperti mereka?”
”Begitu pertanyaan yang sering saya dapatkan selama tak kurang dari 15 tahun
terakhir. Tidak ada jawaban yang memuaskan mereka. Setiap jawaban malah melahirkan
pertanyaan baru.”
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2.2.5 Pola Pengembangan Paragraf
Menurut Chaer (2011:88) ada sepuluh cara pengembangan paragraf yang
dapat dilakukan. Sepuluh cara pengembangan paragraf itu sebagai berikut.
a. Pengembangan Paragraf dengan Contoh
Pengembangan paragraf dengan contoh dapat dilakukan apabila kalimat
topiknya berisi pernyataan yang bersifat umum. Beberapa kata kunci yang lazim
digunakan dalam paragraf ini, antara lain kata contohnya, misalnya, atau seperti.
Selain itu ada pernyataan-pernyataan khusus yang secara implisit menunjukan
pengembangan paragraf dengan contoh.
Contohnya sebagai berikut.
1) Masih berkisar tentang pencemaran lingkungan, Gubernur Jawa
Tengah, Mardiyato, memberi contoh tentang jambu mete di Mayor Jepara yang
diserang ulat kipat atau Cricula Trifenestrata. 2) Ulat ini timbul akibat berdirinya
peternakan ayam di tengah-tengah perkebunan tersebut. 3)Menurut gubernur, izin
peternakan ayam di Mayong itu diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Nasucha dkk, 2009:47).
b. Pengembangan Paragraf dengan Definisi
Kalimat pokok pada paragraf definisi berupa definisi formal. Lalu, dilanjutkan
dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa penjelasan lebih lanjut mengenai istilah
yang didefinisikan.
Berikut contoh pengembangan paragraf dengan definisi.
1) Frustasi adalah perasaan yang muncul pada seseorang karena tidak
dapat memperoleh apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan. 2) Ketika
seorang pemuda tidak dapat merebut hati seorang gadis yang sangat dicintainya,
atau ketika seorang petani yang sudah menginvestasikan sebagian besar uangnya
untuk menanam padi tetapi ternyata tidak panen sama sekali. 3) Dengan kata lain,
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frustasi pada dasarnya perasaan kecewa seseorang karena tidak berhasil
memperoleh apa yang diinginkan (Chaer, 2011:90).
c. Pengembangan Paragraf dengan Pemerincian
Pengembangan paragraf dengan pemerincian digunakan untuk menunjang
pikiran pokok yang berupa fakta atau pendapat. Ide pokok pada sebuah paragraf
dirinci dengan sejumlah fakta lain.
Perhatikan contoh berikut ini!
1) Perampokan, pembunuhan, dan penculikan seakan-akan sudah menjadi
bagian kehidupan dari sebuah kota besar. 2) Di Jakarta selama tahun 1982 ini
sampai bulan Oktober tercatat 113 kasus pembunuhan. 3) Berarti dalam setiap 3
hari terjadi satu kali pembunuhan. 4)Kalau angka ini berlaku terus sampai
berlalunya tahun 1983, maka peristiwa pembunuhan di ibu kota agak berkurang
dari tahun lalu. 5) Tahun 1981 tercatat setiap 2 hari terjadi satu kali pembunuhan
(Chaer, 2011:91).
d. Pengembangan Paragraf dengan Ilustrasi
Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan untuk menyajikan suatu
gambaran atau melukiskan suatu objek. Kalimat pokok yang berisi ide pokok akan
dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas mengenai ide pokok tersebut. Berikut
contoh pengembangan paragraf dengan ilustrasi.
1) Sumatera adalah pulau yang terletak di sebelah barat wilayah Indonesia.
2) Pulau ini membujur dari barat laut sampai ke tenggara sepanjang lebih kurang
2.600 km. di punggung pulau ini terdapat deretan peguugan dengan puncakpuncaknya yang tinggi dan berjenjang sepanjang lebih kurang 1.650 km dan lebar
100 km, yang terkenal dengan nama Bukit Barisan. 3) Kawasan barat pulau ini
tanahnya sangat subur dan kaya akan tambang, seperti batu bara, bijih nikel, dan
emas.4) Sepanjang bagian timur berupa daratan rendah dan rawa-rawa. 5) Daerah
ini kaya akan sumber minyak (Chaer, 2011:92).
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e. Pengembang Paragraf dengan Kronologi
Pengembangan paragraf dengan kronologi dapat disebut juga pengembangan
paragraf dengan urutan peristiwa atau kejadian. Jenis pengembangan paragraf ini
lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian demi kejadian dipaparkan
selangkah demi selangkah secara kronologis.
Berikut contoh pengembangan paragraf dengan kronologi.
1) Sekitar sepuluh tahun yang lalu Bagas mulai terjun ke dalam dunia
kehumasan. 2) Saat itu, ia sudah menyelesaikan kuliah dan memperoleh gelar
sarjana dalam bidang manajemen dari Universitas Indonesia di Jakarta. 3) Setelah
bekerja selama dua tahun di Hotel Sahid Jaya di Jakarta, dia melanjutkan
sekolahnya di Australia National University di Melbourne, Australia, sambil
menjadi karyawan di kantor perwakilan agen perjalanan milik Hotel Sahid di
sana. 4) Dalam waktu yang relatif singkat, dua tahun, ia mampu menyelesaikan
studinya dan meraih gelar Master of Science dalam bidang pemasaran. 5)
Kemudian ia kembali ke Jakarta dan mendapat kesempatan menduduki posisi
manajer hubungan masyarakat di Hotel Sahid Jaya. 6) Kini, seiring pengalaman
yang dimilikinya, Bagas telah menduduki jabatan sebagai direktur hubungan
masyarakat sebuah hotel berbintang lima, Sangri-La yang terletak di Jakarta
Pusat (Chaer, 2011:93).
f. Pengembang Paragraf dengan Sebab-Akibat
Pengembangan paragraf sebab-akibat lazim digunakan dalam karangan
ilmiah. Pengembangan paragraf ini digunakan untuk mengemukakan alasan yang
logis, mendeskripsikan suatu proses, menerangkan alasan suatu peristiwa dapat
terjadi, dan memprediksi runtutan peristiwa yang akan terjadi.
Perhatikan paragraf berikut!
1)Jalan Kebon Jati macet dan semrawut. 2)Lebih dari separuh jalan
kendaraan kembali tersita oleh kegiatan perdagangan dan kaki lima. 3)Pemeritah
akan memasang pagar pemisah antara jalan kendaraan dengan trotoar. 4)Pagar
ini berfungsi sebagai batas pemasang tenda pedagang kaki lima tempat mereka
diizinkan berdagang. 5) Pemasangan pagar ini terpaksa dilakukan mengingat
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pelanggaran pedagang kaki lima di lokasi itu sudah sangat keterlaluan, sehingga
menimbulkan kemacetan lalu lintas (Nasucha dkk, 2009:47).
g. Pengembangan Paragraf dengan Perbandingan atau Pengontrasan
Pengembangan paragraf perbandingan atau pengontrasan digunakan untuk
menyatakan persamaan dan perbedaan dua hal yang disebut sebagai ide pokok dalam
kalimat pokok. Yang dapat dibandingkan adalah dua hal yang tingkatannya sama dan
kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan.
Perhatikan contoh berikut!
1) Anak sulungku yang kini berusia delapan belas tahun benar-enar
berbeda dengan adiknya. 2)Wajah anak sulungku mirip dengan ibunya, sedangkan
adiknya lebih mirip dengan saya. 3)Dalam hal makan, sulit sekali membujuk si
sulung untuk makan. 4)Sementara adiknya tidak pernah menolak makanan
apapun. 5)Hal ini mengakibatkan tubuh si sulung jauh lebih kurus dibandingkan
adiknya. 6)Akan tetapi, baik si sulung maupun adiknya mudah marah bila tidak
memperoleh hal yang diinginkan (Chaer, 2011:94).
h. Pengembangan Paragraf dengan Repetisi
Pengembangan paragraf dengan repetisi berarti ide pokok diulang-ulang pada
kalimat-kalimat penjelas. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kembali ide pokok.
Perhatikan paragraf berikut.
1) Masalah dampak sulih suara film pada dasarnya serupa dengan masalah
dampak terjemahan pada umumnya. 2) Dampak terjemahan karya-karya tertulis
dari zaman ke zaman sudah kita lihat. 3) Kita pun dapat merasakan dampak itu,
baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kesenian, maupun dalam
kehidupan intelektual. 4) Akan tetapi, memang diperlukan waktu yang sangat lama
sampai terjadinya dampak itu. 5) Kemajuan di bidang percetakan, informasi,
komunikasi, dan transportasi telah menyebabkan penyebaran hasil penerjemahan
terjadi dalam waktu yang cepat. 6) Pengaruh buku terjemahan pada masyarakat
kita tentunya makin cepat terjadi (Chaer, 2011:96).
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i. Pengembangan Paragraf dengan Klasifikasi
Pengembangan paragraf dengan klasifikasi berarti mengelompokan sesuatu
berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan ini biasanya diperinci lagi lebih lanjut
ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil.
Perhatikan paragraf berikut!
1)Sistem penamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi, yang memungkinkan
seseorang kritikus untuk menggunakan beberapa jenis kritik atau untuk membuat
suatu sintese umum dari beberapa jenis kritik itu, bergantung pada pilihan
pendekatan yang digunakan. 2) Pendekatan moral menekankan pertalian karya
sastranya sebagai karya seni dengan wawasan moral dan agama, memperjelas
penilaian perilaku sosial dan patokan-patokan moral yang tersirat di dalam karya
sastra. 3)Pendekatan historis, yang bekerja atas dasar lingkungan karya sastra itu
sendiri berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang.
4)Pendekatan formal,yang terutama ditekankan oleh kritik aru, menekankan nilai
karya sastra dalam lingkup pertimbangan struktur dan unsur-unsur estetik, yang
biasanya tanpa pertimbangan lainnya. 5)Pendekatan impresionistik, yang menjadi
ciri khas aliran romantic menekankan efek personal karya sastra pada kritiknya.
(Chaer, 2011:97).

j. Pengembangan Paragraf dengan Analogi
Pengembangan paragraf dengan analogi adalah mengembangkan ide pokok
yang belum dikenal dengan membandingkannya pada sesuatu yang sudah dikenal.
Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang kurang dikenal atau belum dikenal.
Perhatikan contoh berikut.
1)Perkembangan teknologi sungguh menakjubkan. 2) Kehebatannya
menandingi kesaktian para satria dan dewa dalam cerita wayang. 3) Kereta-kereta
tanpa kuda, tanpa sapi, dan tanpa kerbau. Jakarta-Surabaya telah dapat ditempuh
dalam sehari. 4) Deretan gerbong yang panjang peuh barang dan orang, hanya
ditarik dengan kekuatan air semata. 5) Jaringan jalan kereta api telah membelahbelah pulau. 6) Asap yang mewarnai tanah air dengan garis hitam, semakin pudar
untuk hilang ke dalam ketiadaan. 7) Dunia rasanya tidak berjarak lagi, telah
dihilangkan dengan kawat. 8) Kekuatan bukan lagi monopoli gajah dan badak,
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tetapi telah diganti dengan benda-enda kecil buatan manusia (Nasucha dkk,
2009:46).
Menurut Rahardi (2010: 160), pengembangan paragraf meliputi tiga belas
jenis yaitu sebagai berikut.
a. Pengembangan Paragraf dari Umum ke Khusus
Pola pengembangan paragraf ini diawali dengan pernyataan yang sifatnya umum,
lalu dijabarkan atau diuraikan dengan fakta-fakta yang sifatnya khusus. Teknik
pengembangan paragraf yang demikian ini beralur pikiran deduktif. Artinya, pikiran
utama di awal paragraf, dilanjutkan dengan perincian-perincian dari pikiran utama itu
pada bagian-bagian paragraf selanjutnya.
Contoh pola pengembangan paragraf tersebut sebagai berikut.
1) Imperatif bahasa Indonesia menarik untuk diperikan. Salah satu alasan
pokoknya, imperatif itu memiliki fungsi komunikatif signifikan. 2) Dalam
komunikasi yang memerantikan bahasa sebagai media pokoknya, impertif
dipastikan hadir dalam gradasi keseringan tinggi (bdk. Rahardi, 2004; Rahardi,
2006). 3) Dalam linguistik, imperatif dapat dikaji dengan empat ancangan analisis,
yakni struktural, sosiolinguistik, pragmatik, sosiopragmatik. 4) Penelitian ini
menerapkan ancangan sosiopragmatik dan dalam pelaksanaannya melibatkan 8
ranah sosial (sosial domain), yakni pendidikan, keagamaan, kemasyarakatan,
media, pemerintahan, perkantoran, keluarga, dan transaksional bisnis (Rahardi,
2010: 161).
b. Pengembangan Paragraf dari Khusus ke Umum
Pola pengembangan paragraf ini diawali dengan perincian-perincian dan uraianuraian, lalu diikuti kalimat yang berisi gagasan pokok pada akhir paragraf. Pokok
pikiran dalam paragraf ini dikembangkan dengan mengikuti alur pemikiran induktif.
Bagian akhir paragraf yang menggunakan pola pengembangan ini sifatnya
merangkum atau menyimpulkan. Adapun penggunaan unsur pengait berupa
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konjungsi antarkalimat pada akhir paragraf untuk menunjukan bentuk kesimpulan
atau rangkuman. Beberapa unsur pengait berupa konjungsi antarkalimat tersebut
antara lain jadi, maka dari itu, oleh karena itu, pada akhirnya, sebagai simpulan,
sebagai rangkuman.
Contoh pola pengembangan paragraf khusus- umum.
1) Sejalan dengan rumusan masalahya, tujuan penelitian ini adalah
memerikan wujud-wujud sosiopragmatik imperative bahasa Indonesia dalam
berbagai ranah sosial dan memerikan wujud-wujud kesantunan sosiopragmatik
imperatif bahasa Indonesia dalam berbagai ranah sosial. 2) Adapun manfaat
penelitian ini adalah pengembangan teori linguistik pragmatik, khususnya
sosiopragmatik, yang dalam banyak hal masih langkah, dan sebagai pijakan untuk
masuk ke dalam penelitian imperatif dengan ancaman lainnya. 3) Jadi, dua tujuan
mendasar dan dua manfaat pokok itulah yang diharapkan akan didapatkan dari
pelaksanaan penelitian ini (Rahardi, 2010: 163).
c. Pengembangan Paragraf dari Sebab ke Akibat
Paragraf yang menggunakan pola pengembangan paragraf jenis ini menempatkan
unsur sebab sebagai kalimat pokok dan unsur akibat sebagai kalimat penjelas.
Perincian-perincian pada paragraf merupakan akibatnya.
Perhatikan contoh berikut ini.
1) Seharusnya Indonesia telah menerapkan negara kesejahteraan sejak awal
kemerdekaan. 2) Program Jamsostek baru dimulai pada 1976 sehingga Indonesia
tertinggal membentuk tabungan nasional. 3) Padahal, Malaysia sudah
memulainya sejak 1959. 4) Akibatnya, saat krisis melanda Asia pada 1997/1998,
Indonesia paling sulit untuk bangkit lagi. 5) Oleh karena itu, Indonesia perlu
melakukan reformasi penyelenggaraan program jaminan sosial (Kuntarto, 2009:
161).
d. Pengembangan Paragraf dari Akibat ke Sebab
Paragraf yang menggunakan pola pengembangan ini menempatkan kalimat yang
menjadi akibat sebagai kalimat pokok dalam paragraf tersebut, sedangkan kalimat-
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kalimat selanjutnya yang menjadi penjelas merupakan sebab-sebabnya. Pola
pengembangan paragraf ini menerapkan alur berpikir deduktif.
Perhatikan paragraf berikut.
1) Kesatunan tuturan juga dapat dilihat dari banyak sedikitnya tuturan itu
memberikan opsi kepada mitra tutur. 2) Bilamana sebuah tuturan tidak
menyediakan opsi untuk dipilih mitra tuturnya, dapat dikatakan bahwa tuturan itu
berkadar kesantunan rendah. 3) Semakin pilihannya banyak, sebaliknya, tuturan
itu dikatakan tinggi kesantunannya. 4) Dikatakan demikian karena sebenarnya
tuturan yang memberikan sejumlah pilihan itu memiliki kadar ketegasan atau
kelangsungan yang rendah. 5) Sebaliknya, ketidakhadiran pilihan
mengindikasikan tingkat kelangsungan atau ketegasan yang tinggi. 6) Tuturan
yang langsung atau transparan atau terus terang, lazimnya diidentikkan dengan
tuturan yang tidak santun. 7) Sebaliknya tuturan yang tidak langsung, tidak
transparan, tidak terus terang, lazimnya disejajarkan dengan tingkat kesantunan
tuturan yang tinggi (Rahardi, 2009: 166).
e. Pengembangan Paragraf dengan Pembanding
Paragraf yang dikembangkan menggunakan pola ini dilakukan dengan cara
mengidentifikasi kesamaan-kesamaan dari sejumlah entitas. Yang dipersamakan
adalah entitas-entitas yang sifatnya sejajar atau sebanding. Kuntarto (2009: 159)
mengungkapkan bahwa pengembangan paragraf dengan menggunakan pola ini
biasanya mengguakan kata-kata khusus seperti, serupa dengan, seperti halnya,
demikian juga, sama dengan,sejalan dengan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara
itu.
Perhatikan contoh berikut.
1) Keuntungan seorang pedagang berkaitan erat dengan modal yang
digunakan. 2) Hal ini dapat disamakan dengan nelayan yang memancing di laut.
3) Jika pedagang memerlukan modal, nelayan memerlukan umpan. 4) Ikan yang
dapat ditangkap nelayan sangat tergantung pada umpan yang digunakan. 5) Jika
umpanya hanya udang kecil, ikan yang ditangkap juga ikan kecil seperti ikan
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tongkol. 6) Nah, kalau yang digunakan sebagai umpan ikan tongkol, ada
kemungkinan sang nelayan akan mendapat ikan besar seperti ikan kakap. 7)
Demikian pula seorang pedagang. 8) Jika modalnya sedikit, keuntungan yang
diraib juga sedikit. Sebaliknya bila mengingikan keutunga besar, modal yang
digunakan harus banyak (Wiyanto, 2004: 73).
f. Pengembangan Paragraf dengan Pemertentangan
Pengembangan paragraf dengan pola ini dilakukan dengan cara mencermati
perbedaan-perbedaan dari sejumlah entitas. Dalam paragraf yang dikembangkan
dengan menggunakan pola ini dapat pula berisi penolakan dari sebuah ide, sehingga
kalimat-kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut memuat gagasan yang
menolak ide atau gagasan tertentu. Kata-kata khusus yang biasa digunakan dalam
paragraf ini seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, akan
tetapi, dan bertolak belakang dari.
Perhatikan contoh berikut.
1)“Orde 1998-2006” atau orde politik Indonesia kini jauh berbeda dari “orde
1967-1998”. 2) Ini menyebabkan kehidupan dan penegakan hukum dalam kedua
periode orde itu juga berbeda. 3) Orde pemerintahan Soeharto memiliki
kecenderungan kuat ke arah sentralisme, otoriter, dan represif. 4) Kekuasaan
politik dengan efisien dan efektif mengendalikan kekuasaan publik, baik legislatif,
eksekutif, maupun yudikatif. 5) Meski peraturan yang membolehkan campur
tangan presiden ke dalam pengadilan dicabut dalam periode itu, tetapi pencabutan
itu idak dapat menahan kekuatan politik Soeharto untuk mencampuri urusan
pengadilan. 6) Sejak 1998, orde politik disebut reformasi bertolak belakang dengan
watak orde sebelumnya. 7) Jika sebelumnya otoriter dan tertutup, orde 1998
mengedepankan akuntabilitas publik dan keterbukaan (transparency). 8)
Perubahan besar itu amat berpengaruh terhadap penegakan hukum atau cara
bangsa ini berhukum. 9) Ibarat kotak yang tertutup rapat lalu dibuka, isinya
berhamburan seraya mengibarkan panji-paji demokrasi rakyat, berani merangsek
maju, mendobrak pintu kekuasaan yang sebelumya angker, apakah itu
pemerintah, kejaksaan, pengadilan, atau lainnya. 10) Demokratisasi dalam hukum
melahirkan lembaga-lembaga independen, seperti Komisi Yudisial, Komisi
Pemberantasan Korupsi, Mahkama Konstitusi, dan banyak komisi lainya. 11)
Kekuasaaan yang semula terpusat mulai didelegasikan ke daerah legislasi otonomi
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daerah yang menimbulkan banyak masalah (Kompas, 2007:29 dalam Kuntarto,
2009:158-159).
g. Pengembangan Paragraf dengan Analogi
Paragraf

dengan

pola

pengembangan

ini

lazimnya

digunakan

untuk

membandingkan dan/atau mempertentangkan hal-hal yang sifatnya umum dengan
hal-hal yang sifatnya khusus. Biasanya dalam paragraf yang dikembangkan dengan
analogi menggunakan kata-kata khusus, yaitu ibaratnya, seperti, dan bagaikan.
Perhatikan contoh berikut.
1) Dalam persoalan Poso kita memang diingatkan bahwa penanganannya tidak
mudah. 2) Ibaratnya kita diminta untuk memegang telur. 3) Kalau terlalu keras
memegangnya, telur itu akan pecah, tetapi kalau terlalu longgar juga akan pecah
karena akan terlepas dari tangan. 4) Kita harus menanganinya secara tepat dan
yang harus menjadi perhatian kita bersama janganlah masalah ini membuat kita
sebagai bangsa menjadi pecah. 5) Kasihan para pahlawan dan mereka yang
berharap masa depan (Kompas, 2006: 6 dalam Kuntarto, 2009:160).
h. Pengembangan Paragraf dengan Pemberian Contoh
Paragraf yang dikembangkan dengan pemberian contoh bertujuan untuk
memberikan bukti konkret dari sebuah generalisasi yang sifatnya abstrak. Dalam
menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum memerlukan contoh yang konkret untuk
memperjelas maksud. Jadi, contoh digunakan sebagai peranti pemerjelas dari sesuatu
yang sifatnya masih belum konkret.
Perhatikan paragraf berikut.
1)Selain tipe introvert, sifat manusia adalah ekstrovet. 2) Tipe ekstrovet adalah
orang-orang yang perhatiannya lebih diarahkan keluar dirinya, kepada orang lain,
dan kepada masyarakat. 3) Orang yang tergolong tipe ekstrovet memiliki sifat-sifat
tertentu, contohnya berhati terbuka, lancar dalam pergaulan, ramah tamah,
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penggembira, mudah memengaruhi, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain
(Purwanto, 1984:147 dalam Kuntarto, 2009:147).
i. Pengembangan Paragraf dengan Pemberian Definisi
Paragraf dapat dikembangkan dengan pemberian definisi. Hal ini bertujuan untuk
menguraikan atau menjabarkan pengertian. Penjabaran pengertian itu bertjuan untuk
memperjelas ketidakjelasan sebuah konsep. Menurut Kuntarto 92009:161), beberapa
kata kunci yang seringkali digunakan dalam paragraf pengembangan dengan definisi,
antara lain adalah, ialah, yaitu, dan merupakan.
Perhatikan contoh berikut.
1) Akne vulgaris adalah penyakit radang menahun unit pilosebasens yang
disertai penyumbatan dan penimbunan bahan keratin, terutama terdapat di daerah
wajah, leher, dada, dan punggung. 2) Ditandai oleh adanya komedo (sumbatan
pada kratein), papel (benjolan kecil), pustule (kumpulan nanah), nodus (kerutan),
dan kista (pembekakan pada jaringa tubuh). 3) Penyakit ini selain banyak
dijumpai pada hampir semua orang yang memasuki masa pubertas, yaitu 15-19
tahun dapat juga diderita oleh oran gdewasa ataupun usia lanjut (Chaer, 2011:90).
j. Pengembangan Paragraf dengan Pemerincian
Paragraf yang dikembangkan dengan pemerincian dilakukan dengan cara
memerinci gagasan pokok yang terdapat di dalam paragraf tersebut. Pemberian
rincian bertujuan agar hal yang dibahas dalam paragraf dapat diuraikan sampai tuntas.
Perhatikan contoh berikut.
1) Di kota kami yang tidak terlalu besar jumlah kendaraan cukup banyak,
sehingga kemacetan lalu lintas sering terjadi. 2) Menurut catatan dinas lalu lintas
jalan raya terdapat 2615 buah mobil. 3) Dari jumlah itu dapat diperinci jumlah
mobil dinas pemerintahan ada 325 buah, mobil kedaraan umum ada 525 buah,
mobil milik perusahaan swasta ada 100 buah, dan sisanya adalah mobil pribadi. 4)
Sepeda motor tercatat ada 1850 buah. 320 di antaranya adalah sepeda motor
berplat merah (Chaer, 2011: 91).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

k. Pengembangan Paragraf dengan Pembuktian
Paragraf yang dikembangkan dengan pembuktian berarti dalam paragraf tersebut
diberikan banyak fakta sebagai bukti atas pernyataan umum yang hadir pada awal
paragraf. Paragraf yang dikembangkan dengan pola pengembangan pembuktian
menggunakan alur berpikir deduktif. Alasannya, gagasan pokok hadir di awal sebuah
paragraf, lalu diikuti bukti-bukti yang digunakan sebagai penjelas.
Perhatikan contoh berikut.
1) Di dalam ranah media dinyatakan bahwa makna sosiopragmatik imperatif
yang paling dominan adalah makna bujukan. 2) Dapat dikatakan demikian karena
sesungguhnya maksud pokok dari sebuah media dalam menyampaikan informasi
adalah untuk membujuk dan bujukan itu lazimnya dinyatakan terlebih dahulu
dengan sebuah penjelasan. 3) Lewat penelitian ini kelihatan bahwa makna
sosiopragmatik imperatif yang lebih santun adalah makna imperatif persilaan. 4)
Akan tetapi, dalam ranah media makna persilaan tersebut ditemukan sangat
terbatas. 5) Demikian juga dengan makna sosiopragmatik imperatif permintaan
yang juga berkadar kesantunan yang relatif tinggi itu ternyata tidak mudah
ditemukan dalam ranah media. 6) Mari kita lihat dalam tuturan-tuturan berikut
ini. 7) “Oke silakan!”8)”Lagu apa yang mau kamu nyanyikan?” 9) Sekilas jika
dilihat dari ciri linguistiknya, tuturan (7) di atas adalah sebuah pertanyaan. 10)
Akan tetapi maksud yang sesungguhnya adalah bahwa yang bersangkutan segera
diminta bernyanyi di atas panggung. Jadi, tuturan itu termasuk dalam tuturan
tidak konvensional (Rahardi, 2010: 179).
l. Pengembangan Paragraf dengan Eksplanasi
Paragraf yang dikembangkan dengan eksplanasi menempatkan gagasan pokok di
awal paragraf dalam bentuk kalimat pokok atau kalimat utama. Lazimnya kalimat
pokok tersebut hadir setelah kalimat transisional yang hadir di bagian paling awal
paragraf. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang hadir setelah kalimat pokok itu adalah
kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi sebagai eksplanasi bagi kalimat pokok.
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Namun, tidak menutup kemungkinan ada kalimat pokok yang hadir di akhir paragraf
setelah penjelasan-penjelasan atau eksplanasi hadir sejak kalimat pertama pada
paragraf tersebut.
Perhatikan contoh berikut.
1) Jika dilihat dari kaca mata kesantunan Leech (1983), tuturan yang
bermakna sosiopragmatik imperatif saran tidak merugikan pihak yang menjadi
pasangan tutur. 2)Artinya, kerugian (loss, cost) tidak berada pada pihak penutur,
atau dalam konteks ini pihak pemberi saran. 3) Jadi, itulah salah satu alasan
mendasar mengapa tuturan yang mengandung makna sosiopragmatik saran itu
dikatakan sebagai tuturan paling santun dalam ranah pemerintah ini. (Disitir dari
buku Kunjana Rahardi yang diteritkan tahun 2010; dicuplik sebagian di sini untuk
kepentingan ilmiah akademis)
m. Pengembangan Paragraf dengan Pertanyaan
Paragraf yang dikembangkan dengan pertanyaan lazimnya menempatkan rumusan
pertanyaan di awal paragraf sebagai kalimat pokok. Kalimat-kalimat selanjutnya
merupakan kaimat-kalimat yang memuat jawaban dari pertanyaan yang terdapat
dalam kalimat pokok. Pada paragraf tertentu, bagian akhir paragraf terdapat kalimat
tanya yang berfungsi sebagai kalimat tanya penegas.
Perhatikan contoh berikut.
1)Mengapa Jepang yang miskin sumber daya alamnya bisa menjadi negara
maju? 2) Tidak mengherankan, karena Jepang sudah mampu mengembangkan
sumber daya manusianya. “Jibun no koto jibun de shinasai”. 3) Artinya, “lakukan
sendiri keperluanmu”. 4) Dengan seboyan itu orang Jepang tidak mengharapkan
apalagi menggantungkan bantuan orang lain. 5) Apa yang dapat dikerjakan
langsung dikerjakan sendiri. Karena semuanya begitu, orang Jepang sangat
produktif sehingga negaranya maju (Wiyanto, 2004: 72).
Berdasarkan macam-macam pola pengembangan paragraf yang telah dipaparkan,
peneliti menggabungkan macam-macam pola pengembangan paragraf dikemukakan
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Abdul Chaer dalam bukunya yang berjudul Ragam Bahasa Ilmiah terbitan tahun
2011 dan pola pengembangan paragraf yang dikemukakan Kunjana Rahardi dalam
bukunya yang diterbitkan tahun 2010 dengan judul Teknik-teknik Pengembangan
Paragraf Karya Yulis Ilmiah. Jika dijumlahkan, terdapat 23 pola pengembangan
paragraf yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut.
Ada enam pola pengembangan paragraf yang memiliki kedudukan yang sama,
artinya keenam pola pengembangan paragraf tersebut terdapat dalam teori Chaer
(2011) dan Rahardi (2010). Keenam pola pengembangan paragraf tersebut yakni
pola pengembangan paragraf dengan contoh, definisi, pemerincian, perbandingan
atau pembanding, sebab ke akibat, dan analogi. Oleh karena itu, keenam pola
pengembangan paragraf tersebut digabungkan.
Ada 17 pola pengembangan paragraf yang digunakan peneliti sebagai dasar
analisis data, yakni pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi, kronologi, repetisi,
klasifikasi, umum ke khusus, khusus ke umum, sebab-akibat, akibat-sebab,
pembanding, pemertentangan, analogi, contoh, definisi, pemerincian, pembuktian,
eksplanasi, dan pertanyaan.

2.2.6

Artikel Opini
Menurut Wibowo (2006:28), artikel merupakan tulisan lepas mengenai

pelbagai soal aktual yang bersifat opini pribadi penulisnya. Penulisan artikel biasanya
didukung oleh sejumlah referensi, baik berupa hasil wawancara maupun yang berupa
data kepustakaan. Artikel biasa ditulis oleh wartawan dan dapat pula ditulis oleh
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penulis yang bukan wartawan (masyarakat). Artikel opini bersifat pribadi, sehingga
dalam penulisannya harus disertai nama lengkap penulis.
Artikel opini adalah tulisan lepas yang dibuat seseorang, lazimnya bukan
orang yang berada dalam redaksi media yang bersangkutan untuk mengupas masalah
aktual dan/atau masalah kontroversial tertentu (Kuncoro, 2009 dalam Rahardi 2012:
28). Artikel opini berfokus pada pendapat pribadi penulis yang berisi argumenargumen yang logis dan didasari pemikiran kritis. Artikel opini berfokus pada
pendapat pribadi penulis artinya penulislah yang menjadi pengendali penyampaian
gagasan
Menurut Rahardi (2012: 29) dalam penulisan artikel opini terdapat beberapa
hal yang harus diperhatikan seperti, dimensi aktualitas, dimensi kontroversialitas,
dimensi data atau fakta, dimensi otoritas, dan dimensi orisinalitas. Dimensi aktualitas
berarti artikel opini memuat informasi yang baru terjadi atau sedang terjadi.
Aktualitas mengacu pada dua hal, yakni aktualitas waktu dan aktualitas masalah.
Dimensi kontroversialitas berarti artikel opini yang ditulis harus memuat sebuah
koflik atau pertentangan. Dimensi data atau fakta berarti dalam penulisan sebuah
artikel opini harus didasarkan pada fakta yang berupa data. Dimensi otoritas dalam
penulisan artikel opini artinya opini yang ditulis sebaiknya disesuaikan dengan latar
ilmu, latar pendidikan, latar profesi, atau latar pengalaman yang dimiliki. Dimensi
orisinalitas berarti artikel opini yang dibuat oleh seseorang merupakan hasil karya
sendiri.
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2.3 Kerangka Berpikir
Pola Pengembangan Paragraf dalam Artikel Opini Surat Kabar Harian Kompas Edisi 1–7
November 2015

1.
2.

Rumusan Masalah
Apa saja pola pengembangan paragraf dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi
1–7 November 2015?
Pola pengembangan paragraf apa yang paling dominan digunakan dalam artikel opini surat
kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015?

Analisis data dilakukan dengan 4 tahap, yaitu pengkodean data, identifikasi, pemaknaan, dan
deskripsi.
Teori yang digunakan untuk menganalisis data
Pola pengembangan paragraf
Pola pengembangan paragraf menurut Chaer
(2011: 88)
1) Contoh
2) Definisi
3) Pemerincian
4) Ilustrasi
5) Kronologi

6) Sebab-akibat
7) Perbandingan
8) Repitisi
9) Klasifikasi
10) Analogi

Pola pengembangan paragraf menurut
Rahardi (2010 : 160)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Umum-khusus
Khusus-umum
Sebab-akibat
Akibat-sebab
Pembanding
Pemertentangan
Analogi

8) Contoh
9) Definisi
10) Pemerincian
11) Pembuktian
12) Eksplanasi
13) Pertanyaan

Dari hasil analisis ditemukan:
a. Pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam artikel opini surat kabar harian Kompas
edisi 1–7 November 2015, terdiri dari ilustrasi, repetisi, umum-khusus, khusus-umum, sebabakibat, akibat-sebab, pemertentangan,analogi, contoh, definisi, pemerincian, pembuktian, dan
pertanyaan.
b. Pola pengembangan paragraf umum-khusus paling dominan digunakan dalam artikel opini
surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015.

Kesimpulan
Pola pengembangan paragraf yang digunakan pada artikel opini surat kabar harian Kompas
edisi 1–7 November 2015, terdiri dari ilustrasi, repetisi, umum-khusus, khusus-umum, sebabakibat, akibat-sebab, pemertentangan, analogi, contoh, definisi, pemerincian, pembuktian, dan
pertanyaan. Pola pengembangan paragraf yang paling dominan digunakan dalam artikel opini
surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015 adalah umum-khusus.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Whitney
(dalam Nazir, 2014: 43), penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat. Dalam penelitian ini, fakta itu adalah pola pengembangan
paragraf dalam artikel opini surat kabar harian Kompas. Penelitian ini bertujuan
membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pola
pengembangan paragraf dalam artikel opini surat kabar harian Kompas.
Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006: 4), penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini data
berupa kata-kata tertulis dalam paragraf artikel opini surat kabar harian Kompas.
Adapun penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai
dengan karakteristik yang tampak dalam objek penelitian dan tujuan penelitian.

3.2 Sumber Data dan Data
Menurut Arikunto (2010: 172), sumber data adalah subjek tempat data
diperoleh. Sumber data membantu peneliti memperoleh data yang akurat. Dalam
penelitian ini sumber data berupa artikel opini surat kabar harian Kompas. Data
penelitian berupa paragraf yang terdapat dalam artikel opini. Jumlah artikel opini
yang akan diteliti sebanyak 24 artikel dengan jumlah paragraf sebanyak 404 paragraf.
31
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3.3 Instrumen Penelitian
Menurut Arikunto (2013: 203), instrumen penelitian adalah alat yang
digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan
hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis. Alat untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument). Peneliti sebagai
instrumen

penelitian

maksudnya

peneliti

merupakan

perencana,

pelaksana

pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil
penelitian (Moleong, 2006: 168).

3.4 Metode Pengumpulan Data
Menurut Mahsun (2007:92), metode simak adalah metode penyediaan data
yang digunakan untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa.
Metode simak yang sesuai dengan penelitian ini adalah metode simak bebas libat
cakap. Dalam metode ini, peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan
bahasa oleh informannya, peneliti tidak terlibat dalam peristiwa pertuturan yang
bahasanya sedang diteliti, dan penelitit tidak berperan menentukan pembentukan dan
pemunculan calon data (Mahsun, 2007:93). Dalam penelitian ini, peneliti mengamati
penggunaan bahasa yang berupa pola pengembangan paragaraf yang terdapat dalam
artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015.
Selain teknik simak bebas libat cakap, peneliti juga menggunakan teknik catat
dalam penelitian ini. Menurut Sudaryanto (2015: 205) teknik catat adalah proses
pencatatan pada kartu data yang selanjutnya diikuti dengan klasifikasi. Dalam
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penelitian ini, peneliti mencatat data-data yang berupa paragraf dalam artikel opini
surat kabar harian Kompas, lalu diklasifikasikan berdasarkan kategori tanggal terbit.
Berdasarkan metode simak bebas libat cakap dan metode catat, maka prosedur
pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam enam tahap. Pertama, peneliti
mengumpulkan surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015. Kedua, peneliti
mencari tulisan artikel opini di dalamnya. Ketiga, tulisan artikel opini diurutkan
berdasarkan jadwal terbit. Keempat, peneliti membaca dan menandai paragraf artikel
opini surat kabar harian Kompas. Kelima, peneliti membuat tabel data. Keenam,
peneliti mencatat data yang telah dikumpulkan pada tabel data yang telah dibuat.

3.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis data
kualitatif. Bogdan dan Biglen (dalam Moleong, 2006: 248) mengungkapkan bahwa
teknik analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain.
Berikut langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk menganalisis data.
a. Pemberian kode di setiap artikel
Model kode yang digunakan sebagai berikut. AO1, AO2, dan seterusnya.
AO1 berarti artikel opini satu. AO2 berarti artikel opini dua, demikian seterusnya.
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b. Pemberian kode di setiap paragraf tulisan artikel opini.
Model kode data yang digunakan adalah sebagai berikut. AO1-P1, AO2-P2,
dan seterusnya. Kode AO1-P1 maksudya AO1 menerangkan artikel opini 1, P1
menerangkan paragraf 1. Jadi, AO1-P1 berarti artikel opini 1 paragraf 1. Kode
AO2-P2 maksudnya AO2 menerangkan artikel opini 2, P2 menerangkan paragraf
2. Jadi, AO2-P2 berarti artikel opini 2 paragraf 2, demikian seterusnya.
c. Peneliti mengidentifikasi pikiran utama, kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat
penegas, transisi, dan pola pengembangan dalam setiap paragraf artikel opini.
d. Peneliti mencatat hasil identifikasi pola pengembangan paragraf dalam tabel.
e. Peneliti mendeskripsikan hasil temuan yang berupa pola pengembangan paragraf
pada artikel opini surat kabar harian Kompas.

3.6 Triangulasi Data
Peneliti melakukan triangulasi data dalam penelitian ini agar data yang diteliti
dapat diketahui dengan pasti kebenarannya. Triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong,
2006: 330).
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan triangulasi penyidik. Moleong
(2006: 331) mengungkapkan bahwa triangulasi dengan teknik penyidik berarti
peneliti memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk keperluan pengecekan
kembali derajat kepercayaan data. Langkah yang dilakukan peneliti dalam triangulasi
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ini yakni, peneliti mencari ahli bahasa. Dalam hal ini ahli bahasa tersebut yakni Dr.
Y. Karmin, M.Pd, dosen Prodi PBSI di Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya,
peneliti memberikan kepada beliau seluruh hasil analisis data peneliti untuk diperiksa.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data
Data dikumpulkan dari 24 artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7
November 2015 yang berupa 404 paragraf. Rincian data-data tersebut terdapat pada
tabel berikut.
Tabel 1. Deskripsi Data
Edisi
Minggu,
1 November 2015
Senin,
2 November 2015

Selasa,
3 November 2015

Rabu,
4 November 2015

Judul

Penulis

Jumlah
Paragraf
8

Presiden Tanpa Pemuda

Garin Nugroho

Pembangunan Pasca Elit

Fachry Ali

22

Terobosan Sektor Energi

Pri Agung
Rakhmanto

10

Memuliakan Bahasa
Indonesia

Gufran Ali
Ibrahim

16

Bela Negara Progresif

Farouk
Muhammad

13

Apa yang Salah dengan
Volunter?
Pilkada Serentak Reformasi
Odasios
Ancaman kebiri Bagi
Pemerkosa Anak
Mengawasi Pelayanan
Publik

Butet Manurung

23

Irfan Ridwan
Maksum
Bagong Suyanto

13

Amzulian Rifai

22

Anak Muda dan
Radikalisme

Andi Rahman
Alamsyah

12

36

17
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Kamis,
5 November 2015

Jumat,
6 November 2015

Sabtu,
7 November 2015

Pemuda dan Pembangunan
Pertanian

Posman Sibuea

15

Membaca Bom Alam Sutera

Said Aqil Siroj

17

Kotak Hitam Ekonomika

Daoed Joesoef

22

Urbanisasi, dari Masalah
Jadi Peluang

Basuki Hadi
Muljono

21

Setelah Pemilu di Turki

Malfan Alfian

14

Membangun Budaya Politik
Berkarakter dan Cerdas

Ahmad Sahide

14

Menggugat Profesor

Agus Suwignyo

20

Pasar Kita
Dijual

tidak

untuk Emil Salim

18

Air Susu Dibalas dengan Air Syamsul Rizal
Tuba

22

Salah Urus Komunikasi

Saifur Rohman

16

Dua Paradigma Desa

Ivanovich
Agusta

16

Indonesia Vs TPP

Wim Poli

15

Hukum dan Pertumbuhan
Ekonomi
Jika Ribuan Artefak Itu
Kembali

Abdul Hakim

23

Fadli Rahman

15

4.2 Analisis Data
Pada penelitian ini peneliti menemukan pola pengembangan paragraf ilustrasi,
repetisi, umum-khusus, khusus-umum, sebab-akibat, akibat-sebab, pemertentangan,
analogi, contoh, definisi, pemerincian, pembuktian, dan pertanyaan.Temuan-temuan
tentang pola pengembangan paragraf tersebut diuraikan sebagai berikut.
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a. Pengembangan Paragraf dengan Ilustrasi
Pada penelitian ini ditemukan sebuah paragraf yang berpola ilustrasi. Berikut
uraiannya.
Contoh 1:
“Di samping itu, pencuri ini sangat mengerikan penampilannya. Ke mana
pun pergi, dia selalu membawa parang yang diasah sangat tajam, dan
menunjukkannya terang-terangan, demonstratif. Siapa pula yang berani menangkap
tangan pemuda yang berpenampilan seperti ini?” (AO19-P3) Kompas, 6 November
2015
Paragraf di atas menyajikan gambaran mengenai penampilan pencuri. Kalimat
pertama merupakan kalimat utama, yaitu penampilan pencuri sangat mengerikan.
Selanjutnya, terdapat kalimat kedua yang menjelaskan bahwa pencuri itu selalu
membawa parang yang diasah sangat tajam dan menunjukkannya secara terangterangan. Adapun kalimat ketiga menjelaskan bahwa tidak ada yang berani menagkap
pencuri tersebut.

b. Pengembangan Paragraf dengan Repetisi
Peneliti menemukan tiga paragraf yang berpola pengembangan repetisi. Berikut
akan diuraikan contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 2:
“Rasanya sulit menumbuhkan kekuatan pikiran dan hati kita kalau kita
sendiri sudah membatasi diri kita dengan banyak „tapi‟. Akan selalu ada alasan
kalau kita fokus pada kalimat di belakang kata „tapi‟. Karena bisa dibayangkan apa
yang akan terjadi, bukan? Bahwa dia tidak (akan) berusaha ke rimba atau apapun
mimpinya karena dia punya banyak „tapi‟. Bagaimana kalau kalimat „tapi itu kita
balik? „Kak sebenarnya orang tua saya ingin saya jadi PNS, tetapi saya sangat ingin
mengajar anak-anak jalanan.‟ Dan „Kak, saya itu sangat takut gelap, tapi saya suka
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bertualang dan ingin mengajar di rimba!”(AO6-P13) Kompas, Selasa, 3 November
2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola repitisi karena ada pengulangan
kata “tapi” pada kalimat-kalimat penjelas. Pikiran utama paragraf tersebut, yakni
dampak membatasi diri dengan menggunakan kata “tapi” dalam kalimat. Kalimat
pertama merupakan kalimat utama yang menjelaskan bahwa sulit menumbuhkan
kekuatan pikiran dan hati kita apabila membatasi diri dengan banyak „tapi‟. Kalimat
kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh merupakan kalimat penjelas
yang menjelaskan tentang alasan yang ada pada kalimat di belakang kata „tapi‟,
seseorang tidak dapat meraih mimpi karena banyak „tapi‟, dan ada makna berbeda,
ketika kata ‟tapi‟ ditukar posisinya dalam suatu kalimat.
Contoh 3:
“Diskursus militerisme ini sangat kentara dalam pidato Menhan yang
menyebutkan bahwa negara membolehkan demonstrasi, sekarang negara meminta
warganya bela negara. Pernyataan itu meletakan demonstrasi pada kutub yang
bersebrangan dari kecintaan kepada negara. Dari sudut pandang prinsip republik
demokratis, setiap bentuk emonstrasi akan dilihat sebagai upaya sipil untuk
memperbaiki negara-sebuah upaya demokratis dalam mencintai negara.” (AO5-P5)
Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola repetisi karena ada pengulangan
kata demonstrasi pada kalimat-kalimat penjelas. Pikiran utama paragraf tersebut,
yaitu demonstrasi merupakan upaya memperbaiki negara. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang menjelaskan bahwa demonstrasi adalah bentuk bela
negara. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat
informasi tentang demonstrasi bertentangan dengan kecintaan terhadap negara.
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Adapun kalimat ketiga menjelaskan bahwa demonstrasi sebagai upaya untuk
memperbaiki negara.
Contoh 4:
“Menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat gagasan ini „begawan
manajemen‟ dan mantan menteri BUMN Tantri Abeng. Dalam bukunya
BUMR:Badan Usaha Milik Rakyat, diterbitkan Kompas-Gramedia (2015), Tantri
membuka terobosan baru yang berpotensi membawa Indonesia ke model
pembangunan „pasca ekonomi liberal‟.Secara harfiah, BUMR adalah badan usaha
yang dianggotai rakyat dalam bentuk korporasi. Namun, secara konseptual, proses
korporatisasi badan usaha ini adalah membangun „raksasa ekonomi‟ secara tak
berpreseden Dengan data Kementrian Koperasi dan UKM 2012 saja, Tantri
memperlihatkan terdapat 56.534.592 unit usaha dalam skala ini dengan daya serap
tenaga kerja langsung 107.657.509 orang atau 97,2 persen dari seluruh angkatan
kerja. Angka ini tampak raksasa di hadapan usaha besar yang hanya 4.968 unit
dengan daya serap tenaga kerja hanya mencapai 3.150.645 gg orang.” (AO2-P13)
Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola repetisi karena ada pengulangan
kelompok kata, yakni Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) pada kalimat-kalimat
penjelas. Pikiran utama dalam paragraf tersebut adalah terobosan baru yang
berpotensi membawa Indonesia ke model pembangunan „pasca ekonomi liberal‟dikaji
dalam buku BUMR:Badan Usaha Milik Rakyat karya Tantri Abeng. Kalimat pertama
dalam paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang menjelaskan tentang gagasan
„begawan manajemen‟ dan mantan menteri BUMN Tantri Abeng. Kalimat kedua,
ketiga, keempat, kelima, dan keenam merupakan kalimat penjelas karena membahas
langsung ide pokok tentang buku BUMR tulisan Tantri. definisi BUMR, proses
korporatisasi badan usaha dan data jumlah badan usaha serta daya serap tenaga kerja
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pada BUMR. Dalam paragraf tersebut penggunaan kata “Namun,…” sebagai transisi
berupa kata yang berfungsi sebagai penanda hubungan kontras.
c. Pengembangan Paragraf dengan Umum-Khusus
Pada penelitian ini ditemukan paragraf yang berpola umum-khusus. Berikut
contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 5:
“Perayaan Sumpah Pemuda kali ini terasa adem-ayem. Yang mencolok
adalah berita demonstrasi perburuhan dan peledakan bom, disusul kemudian berita
tentang tenaga kerja Tiongkok, perbatasan yang diklaim Tiongkok, atau kritik
tentang isu penyatuan beberapa BUMN untuk mendukung investasi Tiongkok, sebuah
strategi yang dikritik jungkir balik bagaikan menggadaikan bangsa, demikian juga
tentang Freeport yang diberi komentar saling berlawanan oleh pembantu
presiden.”(AO1-P3) Kompas, Minggu, 1 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf umum-khusus karena
diawali dengan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat pertama, yakni
perayaan Sumpah pemuda yang tenang. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan
kalimat penjelas yang memuat pernyataan khusus tentang keadaan tenang dalam
perayaan Sumpah Pemuda.
Contoh 6:
“Harap mahfum, masyarakat sipil menuntut panduan sikap kebangsaan
berbasis filosofi bangsa untuk menghilangkan beragam kekhawatiran. Sebutlah,
panduan kebangsaan arah serta strategi politik luar negeri di tengah persaingan
Amerika, Jepang, India, hingga Tiongkok. Atau juga panduan kebangsaan
perlindungan tenaga kerja lokal ketika tenaga kerja Tiongkok menyerbu dari tingkat
manajemen hingga buruh. Bahkan, panduan kebangsaan berkait nilai Sumpah
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Pemuda, seperti bahasa Indonesia yang dikeluhkan tidak diberi dukungan strategi
kebangsaan yang kuat di tengah kualitas hidupnya yang kehilangan daya
tumbuh.(AO1-P5) Kompas, Minggu, 1 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf umum-khusus karena
diawali dengan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat pertama, yakni panduan
sikap kebangsaan berbasis filosofi bangsa. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan
keempat merupakan kalimat penjelas yang memuat pernyataan khusus tentang bentuk
panduan sikap kebangsaan yang berbasis filosofi yang terdiri dari panduan
kebangsaan arah serta strategi, panduan kebangsaan perlindungan tenaga kerja lokal,
dan panduan kebangsaan berkait nilai Sumpah Pemuda.
Contoh 7:
“Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berjalan, perbaikan di
sektor energi mulai dirasakan. Satu hal paling nyata adalah terkendalinya besaran
aggaran subsidi energi (BBM dan listrik).” (AO3-P1) Kompas, Senin , 2 November
2015
Pengembangan paragraf di atas diawali dengan pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat pernyataan bersifat umum, yakni perbaikan
di sektor energi pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai dirasakan.
Selanjutnya, kalimat kedua sebagai kalimat penjelas memuat pernyataan khusus,
yakni terkendalinya besaran anggaran subsidi energi (BBM dan listrik).
Contoh 8:
“Ada dua hal yang menjadi penyebab utama turunnya anggaran subsidi
secara signifikan. Pertama, turunnya rata-rata harga minyak dari kisaran 100 dolar
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AS per barrel menjadi sekitar 60 dollar AS per barrel. Kedua, penerapan
kebijaksanaan reformasi subsidi energi melalui langkah penyesuaian harga yang
cukup tepat, baik untuk harga bahan bakar minyak (BBM) maupun tariff listrik.”
(AO3-P3) Kompas, Senin , 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf umum-khusus karena
diawali dengan pernyataan umum yang terdapat pada kalimat pertama, yakni tentang
penyebab utama turunnya anggaran subsidi. Selanjutnya, dijabarkan dengan kalimat
kedua dan ketiga yang memuat pernyataan khusus tentang rata-rata turun harga
minyak dan penerapan kebijaksanaan reformasi subsidi energi. Selain itu, terdapat
penggunaan transisi berupa kata yakni pertama dan kedua yang merupakan peanda
hubungan kelanjutan.
Contoh 9:
“(1) Ikrar satu bangsa, satu tanah air, dan (menjunjung) satu bahasa dalam
Sumpah Pemuda, 87 tahun lalu, telah menaikkan status bahasa Melayu menjadi
bahasa Indonesia. (2) Ikrar ini memperjumpakan semua ikatan kelokalan.” (AO4P1) Kompas, Senin, 2 November 2015
Pengembangan paragraf di atas diawali dengan pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
sebagai kalimat utama memuat pernyataan yang bersifat umum, yakni ikrar Sumpah
Pemuda menaikkan status bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia. Selanjutnya,
kalimat kedua sebagai penjelas memuat pernyataan khusus, yakni dampak positif
ikrar Sumpah Pemuda adalah memperjumpakan semua ikatan kelokalan.
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Contoh 10:
“Delapan puluh tahun lalu bahasa Indonesia memang telah dimuliakan,
kemudian mengikat erat kita ke dalam rumah besar Indonesia, tetapi dalam satu-dua
dekade terakhir kita mengamati bahwa begitu banyak tampilan berbahasa kita yang
menarik sekaligus mencemaskan. Menarik karena sebagai bangsa kita telah
membawa bahasa nasional kita, bahasa Indonesia ke tingkat kemajuan yang bisa
mewadahi pertumbuhan peradaban Indonesia. Bahasa Indonesia kini telah
mengalami metamorfosis linguistik yang begitu hebat, dari bahasa pepatah-pepitih
menjadi bahasa lugas-rasional, dari bahasa yang „meliuk-liuk‟ ke bahasa yang
lurus-linier, dari bahasa yang berkelimpahan menjadi bahasa yag ajekpadat.”(AO4-P7) Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan diawali pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat pernyataan bersifat umum, yakni tampilan
bahasa Indonesia yang menarik sekaligus mencemaskan. Selanjutnya, kalimat kedua
dan ketiga sebagai kalimat penjelas memuat pernyataan khusus, yakni tentang hal
menarik dari bahasa Indonesia dan metamorfosis linguistik yang hebat.
Contoh 11:
“Padahal, tinggi budi bahasa sebagai wujud pemuliaan bahasa haruslah
ditandai dengan bahasa yang merangkul dan tindak-tutur yang saling memuliakan.
Bahasa kita adalah bahasa negosiasi, menyatukan, bukan memisahkan, memahami
dan bukan menekankan untuk memaksa dipahami. Tinggi budi bahasa haruslah
ditandai dengan bertindak-tutur untuk menemukan jalan keluar, bukan untuk
menyodorkan jalan buntu, meletakan „orang lain‟ sebagai mitra wicara bukan lawan
bicara. Bahasa kita bukanlah bahasa kemitraan, bukanlah tindak tutur
permusuhan.”(AO4-P12) Kompas, Senin, 2 November 2015
Pengembangan paragraf di atas diawali dengan pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat pernyataan yang bersifat umum, yakni wujud
pemuliaan bahasa ditandai dengan bahasa yang merangkul dan tindak tutur saling
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memuliakan. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat sebagai kalimat
penjelas memuat pernyataan khusus, yakni tentang bahasa negosiasi sebagai bahasa
yang menyatukan, tindak tutur sebagai tanda tinggi budi bahasa, dan bahasa bukan
sebagai bahasa kemitraan atau tindak tutur permusuhan.
Contoh 12:
“Kita perlu berbahasa Indonesia secara cermat, apik , dan santun.
Kecermatan berkelindan dengan kegramatikalan dan kebernalaran. Keapikan
berkaitan dengan estetika bertutur yang mengatarsis jiwa. Adapun kesantunan
berasosiasi dengan pengelolahan etika bercakap. Berbahasa Indonesia secara
cermat adalah berbahasa yang bernalar, berbahasa Indonesia secara apik adalah
berbahasa yang menggugah, dan berbahasa secara santun adalah berbahasa yang
mengajak dan merangkul.” (AO4-P15) Kompas, Senin, 2 November 2015
Pengembangan paragraf di atas diawali dengan pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat pernyataan umum, yakni berbahasa
Indonesia secara cermat, apik, dan santun. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan
keempat sebagai kalimat penjelas memuat pernyataan khusus, yakni definisi tentang
berbahasa Indonesia secara cermat, apik, dan santun. Adapun kalimat penegas pada
kalimat terakhir yang memberi penegasan tentang berbahasa Indonesia secara cermat,
apik, dan santun.
Contoh 13:
”Gagasan itu serentak menuai dukungan dan penolakan. Mereka yang
mendukung mengemukakan bahwa program bela negara diyakini mampu
memperbaiki mental bangsa melalui pembangunan etos disiplin, terutama dalam
memperkuat ketaatan hukum rakyat dan menyelesaikan beragam penyakit sosial. Di
sisi lain, meski Menhan menegaskan bahwa program bela negara tak sebatas
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mengangkat senjata dan akan disesuaikan dengan keahlian setiap peserta, mereka
yang menolak bela negara melihat program ini sebagai pendidikan militer atau
militerisasi rakyat. Kekhawatiran mereka yang mengkritisi program ini dapat
dimaklumi karena luasnya definisi „ancaman‟, resiko munculnya kelompok kekerasan
dan belum terformulasikan metode pelatihan.”(AO5-P3) Kompas, Selasa, 3
November 2016
Pengembangan paragraf di atas diawali dengan pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat pernyataan umum, yakni, dukungan dan
penolakan terhadap program bela negara. Selanjutnya, dijabarkan dengan kalimat
kedua, ketiga, dan keempat sebagai kalimat penjelas yang memuat penyataanl khusus,
yakni tentang program bela negara yang diyakini mampu memperbaiki mental
bangsa, program bela negara tak sebatas mengangkat senjata, dan kekhawatiran
mereka yang menolak program bela negara didasari oleh luasnya definisi “ancaman”
Contoh 14:
“(1) Sebuah ancaman dan pelaksanaan bela negara juga harus dipahami
secara kontekstual. (2) Dalam konteks kesejarahan, pendidikan bela negara
semestinya diletakan dalam tiga tahap gelombang nasionalisme: (i) nasionalisme
pra-kemerdekaan, yakni nasionalisme untuk merebut kemerdekaan (Soedjatmoko,
1991); (ii) nasionalisme pasca kemerdekaan, yakni nasionalisme untuk mengisi
kemerdekaan dengan memperkuat elemen-elemennya (Rahmat Witoelar, 1991); dan
(iii) nasionalisme kebangkitan, yakni nasionalisme yang memberi kebangkitan
nasional dalam kesejajaran dengan bangsa lain (Moerdiono, 1991). (3) Bangsa
Indonesia saat ini seharusnya berada dalam nasionalisme gelombang ketiga yang
berorientasi pada hikmah jati diri dalam persaingan kemakmuran antarbangsa.”
(AO5-P6) Kompas, Selasa, 3 November 2016
Pengembangan paragraf di atas diawali dengan pernyataan yang bersifat
umum, lalu dijabarkan dengan pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat pernyataan umum, yakni, tentang ancaman
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dan pelaksanaan bela negara yang harus dipahami secara kontekstual. Selanjutnya,
kalimat kedua dan ketiga sebagai kalimat penjelas memuat pernyataan khusus, yakni
tiga tahap gelombang nasionalisme dalam pendidikan bela negara berdasarkan
konteks kesejarahan dan Indonesia yang seharusnya berada dalam nasionalisme
gelombang ketiga.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola pengembangan paragraf umumkhusus adalah 207 paragraf. Data terkait paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
d. Pengembangan Paragraf dengan Khusus- Umum
Pada penelitian ini terdapat beberapa paragraf yang menggunakan pola
khusus-umum. Berikut contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 15:
“Sebagai upaya peningkatan kewajiban, Obnusman Denmark tidak sungkansungkan memberi kritik terbuka sekalipun penyelidikan kasus belum final. Mereka
memiliki kebebasan yang luas untuk berkomentar.” (AO9-P17) Kompas, Rabu, 4
November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama sebagai kalimat penjelas memuat pernyataan khusus
mengenai kritik terbuka oleh Obnusman Denmark terhadap kasus yang belum final
diselidiki. Selanjutnya, kalimat kedua sebagai kalimat utama memuat pernyataan
umum tentang kebebasan yang luas untuk berkomentar.
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Contoh 16:
“Rekomendasi ombudsman membuka celah melalui ketiga hukum tersebut.
Selama ini tidak ada konsekuensi bagi institusi yang mengabaikan rekomendasi
Ombudsman. Langkah hukum kepada ketidakpatuhan dapat menjadi Ombudsman RI
lebih berwibawa.” (AO9-P21) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua sebagai kalimat penjelas memuat pernyataan
khusus mengenai celah rekomendasi Ombudsman dan tidak ada konsekuensi bagi
institusi yang mengabaikan rekomendasi Ombudsman. Selanjutnya, kalimat
ketigasebagai kalimat utama memuat pernyataan umum tentang Ombudsman RI lebih
berwibawa apabila langkah hukum kepada ketidakpatuhan dapat ditegakan.
Contoh 17:
“Kalau pemuda itu tak ada di kampung untuk beberapa minggu, penduduk
tidak mendapat gangguan sama sekali. Ternak-ternak piaraan penduduk aman-aman
saja. Ini pula yang menjadi indikator bahwa pemuda inilah biang instabilitas di
kampung itu.” (AO19-P4) Kompas, Jumat, 6 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelas memuat gagasan
khusus. Kalimat pertama menjelaskan tentang keadaan penduduk yang aman apabila
pemuda tidak ada di kampung, sedangkan kalimat kedua menjelaskan tentang ternakternak piaraan penduduk yang merasa aman. Selanjutnya, kalimat ketiga sebagai
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kalimat utama memuat pernyataan umum tentang pemuda biang instabilitas di
kampung.

Contoh 18:
“(1) Sebagai gambaran, jika 50 keluarga petani dengan luas lahan 0,3-0,8
ha digabung dan didesain jadi satu kelompok tani, akan diperoleh satu hamparan
lahan luas dan utuh tanpa dibatasi pematang yang memungkinkan diterapkan
mekanisme pertanian secara penuh. (2) Penggabungan ini mempermudah
pengelolahan usaha tani: pengelolahan lahan, pola tanam serentak, pemupukan,
irigasi, pemberantasan hama penyakit, pemanenan, dan pemasaran hasil. (3)
Manajemen usaha tani seperti ini akan memberi nilai tambah dan menjadi daya tarik
sektor pertanian.” (AO11-P12) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus. Kalimat pertama menjelaskan tentang penggaungan gambaran
keluarga petani dengan luas lahan, sedangkan kalimat kedua menjelaskan tentang
gambaran mekanisme pengelolahan usaha tani. Selanjutnya, kalimat ketiga sebagai
kalimat utama memuat pernyataan umum tentang manajemen pengelolahan usaha
tani.yang akan memberi nilai tambah dan menjadi daya tarik di sektor pertanian

Contoh 19:
“Anehnya, teori neoklasik tentang perusahaan kebanyakan berkecimpung
dalam struktur pasar monopoli, duooli, oligopoli, persaingan monopolistik,
persaingan sempurna, dan lain-lain, dan bagaimana semua ini memengaruhi strategi
memaksimalkan untung perusahaan.) Ia nyaris tidak membahas apa yang sebenarnya
terjadi di dalam perusahaan. Jadi, perusahaan digambarkan sebagai kotak hitam
mekanistis dengan dua lubang saluran, yang satu untuk input dan yang satu lagi
untuk output.”(AO13-P10) Kompas, Rabu, 5 November 2015
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Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus. Kalimat pertama menjelaskan tentang teori neoklasik tentang
perusahaan yang banyak berkecimpung dalam struktur pasar, sedangkan kalimat
kedua menjelaskan tentang teori neoklasik tidak membahas yang terjadi di dalam
perusahaan. Selanjutnya, kalimat ketiga sebagai kalimat utama memuat pernyataan
umum tentang taruhan antara dua kesintasann yakni perusahaan (modal) dan spesies
manusia. Adapun pada kalimat pertama terdapat penggunaan transisi berupa kata
“Namun,..” yang berfungsi sebagai penanda hubungan kontras.
Contoh 20:
“Hujan terjadi karena peristiwa alamiah: penguapan air dari bumi,
kondensasi, sehingga terbentuk awan, membesarnya awan karena saling bertemu,
massa air yang berat tertarik oleh gaya grafitasi ke bawah dalam bentuk hujan. Itu
adalah hukum alam.”(AO19-P7) Kompas, Jumat, 6 November 2015

Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama merupakan kalimat penjelas yang memuat gagasan khusus
tentang hujan terjadi karena peristiwa alamiah. Selanjutnya, kalimat kedua sebagai
kalimat utama memuat pernyataan umum tentang peristiwa terjadinya hujan
merupakan hukum alam.
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Contoh 21:
“Ketika isu-isu itu diangkat pemerintah sebagai landasan berpikir, apakah itu
justifikasi (pembenaran) atau verivikasi (kebenaran)? Bagaimana duduk perkara
ujaran kebahasaan pribadi atau kelompok dalam konteks pembangunan? Pendeknya,
apakah surat edaran itu memang diperlukan?” (AO20-P2) Kompas, Sabtu, 7
November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelas. Kalimat pertama
memuat gagasan khusus tentang landasan berpikir isu-isu yang diangkat pemerintah,
sedangkan kalimat kedua memuat informasi tentang latar belakang ujaran kebahasaan
pribadi atau kelompok dalam konteks pembangunan. Selanjutnya, kalimat ketiga
sebagai kalimat utama memuat pernyataan umum tentang kepentingan surat edaran
dipertanyakan.

Contoh 22:
“Meskipun mungkin tak sempurna, UU dan peraturan itu dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan rakyat negara-negara tersebut. UU dan peraturan inilah
yang jadi sasaran tembak negara adidaya karena menghambat kebebasan para
investornya. Dengan demikian, „kebebasan‟ yang menjadi tujuan TPP adalah
„kebebasan‟ bagi para investornya dengan mencabut kebebasan negara lain.”
(AO22-P7) Kompas, Sabtu, 7 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelas. Kalimat pertama
memuat gagasan khusus tentang UU dan peraturan yang dibuat untuk melindungi
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kepentingan rakyat, sedangkan kalimat kedua memuat informasi tentang UU dan
peraturan jadi sasaran tembak negara adidaya. Selanjutnya, kalimat ketiga sebagai
kalimat utama memuat pernyataan umum tentang kebebasan dalam tujuan TPP.
Dalam paragraf tersebut kelomok kata “Dengan demikian,…” sebagai transisi yang
berfungsi sebagai penanda kesimpulan.
Contoh 23:
“Untuk BBM, subsidi bensin premium dicabut dan subsidi solar ditetapkan
konstan Rp 1.000 per liter. Untuk listrik, diterapkan kebijaksanaan penyesuaian tariff
otomatis secara berkala. Meskipun ada unsur “tertolong” harga minyak rendah dan
masih ada sedikit inkonsistensi dalam implementasiya, kebijakan reformasi subsidi
energi yang diterapkan merupakan perbaikan fundamental nyata yang telah
dilakukan pemerintah Jokowi-Kalla selama satu tahun ini.” (AO3-P4) Kompas,
Senin , 2 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan diawali kalimat penjelas yang memuat
gagasan khusus, lalu diikuti kalimat utama yang memuat gagasan umum pada akhir
paragraf. Kalimat pertama dan kedua merupakan kalimat penjelas. Kedua kalimat
tersebut memuat gagasan khusus tentang kebijakan BBM dan listrik. Selanjutnya,
kalimat ketiga sebagai kalimat utama memuat pernyataan umum tentang kebijakan
reformasi subsidi energi sebagai bentuk perbaikan fundamental yang nyata.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 27 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
e. Pengembangan Paragraf dengan Sebab-Akibat
Pada penelitian ini ditemukan paragraf yang berpola sebab-akibat. Berikut
contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
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Contoh 24:
“Pengembangan BUMR yang dianggotai lebih dari 100 juta penduduk,
dengan demikian, identik dengan pemberian otonomi ekonomi kepada mereka.
Dalam posisi semacam ini, proses penguatan demokrasi akan lebih mudah
berlangsung di Indonesia ketika rakyat secara ekonomi tak lagi bergantung pada
siapa pun”. (AO2-P21) Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf di atas menempatkan kalimat pertama sebagai kalimat utama dan
memuat unsur sebab, yaitu pengembangan BUMR identik dengan pemberian otonomi
ekonomi kepada penduduk. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas
dan memuat unsur akibat, yakni proses penguatan demokrasi akan lebih mudah
berlangsung di Indonesia.

Contoh 25:
“Namun, perbaikan dan prestasi itu masih jauh dari cukup untuk dapat
menjawab tantangan dan permasalahan sektor energi yang terus bergerak (lebih)
cepat dan berkembang sedemikian kompleks. Diperlukan tidak hanya kerja keras
yang ekstra, tetapi juga kerja cerdas yang tidak sekedar memandang dan
memperlakukan permasalahan energi sebagai permasalahan biasa-biasa saja
(business as usual).”(AO3-P5) Kompas, Senin , 2 November 2015
Paragraf di atas menempatkan kalimat pertama sebagai kalimat utama dan
memuat unsur sebab, yaitu perbaikan dan prestasi dalam bidang sektor energi belum
cukup untuk dapat menjawab tantangan dan permasalahan sektor energi. Selanjutnya,
kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dan memuat unsur akibat dari kalimat
pertama, yakni butuh kerja keras dan kerja cerdas untuk menghadapi permasalahan
dalam bidang energi. Dalam paragraf tersebut kata “Namun,…” sebagai transisi
berupa kata yang berfungsi sebagai penanda hubungan kontras.
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Contoh 26:
“Dalam sebuah diskusi terbatas aktivis budaya dan politik, terbaca sebuah
kejengkelan: “Pemerintahan sekarang dengan jargon kerja yang pragmatis,meski
diakui menunjukkan nilai kerja, mulai kehilangan panduan nilai kebangsaan.
Pemerintahan hingga DPR bahkan polisi dan militer terasa cenderung terpisah dari
rakyat. Elite politik dan aktivis yang masuk pemerintahan sibuk dengan proyek,
program, dan tergetnya sendiri, terlupa dan gagal mengajak pemimpin nonformal di
masyarakat sipil di berbagai profesi untuk berpartisipasi. Akibatnya, semua berjalan
sendiri-sendiri untuk survival, baik birokrasi yang berusaha memenuhi segalanya
yang serba kelebihan target, demikian juga atmosfer kritik, demonstrasi, terlebih
rakyat yang dibebani harga yang serba naik. Anehnya, staf komunikasi Presiden
tidak juga memunculkan kemampuan memandu rakyat untuk memberi arah strategi
berbangsa.” (AO1-P6) Kompas, Minggu, 1 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni pemerintahan mulai
kehilangan panduan nilai kebangsaan. Selanjutnya, unsur akibat dalam paragraf
tersebut terdapat dalam kalimat penjelas yakni kalimat kedua, ketiga, keempat, dan
kelima. Keempat kalimat tersebut menjelaskan tentang pemerintahan yang jauh dari
rakyat, elite politik dan aktivis sibuk dengan proyek, semua berjalan sendiri untuk
survival, dan staf komunikasi presiden tidak juga memunculkan kemampuan
memandu rakyat untuk memberi arah strategi berbangsa.
Contoh 27:
“Sementara devisa tergerus hingga 101,7 miliar dollar AS September dari
120miliar dollar AS awal 2015 (untuk menstabilkan rupiah, membiayai impor,
penurunan pendapatan ekspor akibat kelesuan permitaan Tiongkok yang melambat
ekonominya dan resesi berkepanjangan) pada saat yang sama suku bunga
perbankan harus dinaikkan untuk mencegah inflasi. Kelangkaan likuiditas tak
terhindarkan, berbuntut pada gejala demanufakturisasi. Pengangguran yang
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ditelorkannya mendorong penurunan daya beli yang memperparah kalangan modal
dan menurunnya investasi swasta domestik. Ujungnya, potensi kontraksi
pertumbuhan.” (AO2-P10) Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni devisa menurun dan pada
saat yang sama suku bunga perbankan harus dinaikkan untuk mencegah inflasi.
Kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas dan memuat unsur
akibat

dari

kalimat

pertama,

yakni

kelangkaan

likuiditas

dan

gejala

demanufakturisasi, pengangguran, dan potensi kontraksi pertumbuhan

Contoh 28:
“Dari perspektif „subyektif‟ Presiden Jokowi, keberhasilan mengembangkan
BUMR ini akan bersifat paradigmatik. Dengan itu, Jokowi mampu memadukan dua
hal sekaligus: „kepemimpinan pasca elite‟ dan „model pembangunan pasca elite‟.
Apa yang disebut „membangun dari pinggiran‟, dalam program kepresidenan,
menemukan rangka operasional melalui gagasan Tantri Abeng ini. Mengapa?
Karena seluruh aktivitas BUMR didasarkan pada pengolahan produk lokal,
pelaksanaannya bukan saja tak memerlukan impor yang menghabiskan devisa,
melainkan juga berpotensi mendorong ekspor dengan aktor utama rakyat biasa. Jika
berhasil, julukan liberating force bagi BUMR sama nilainya dengan gerakan kredit
kecil oleh penerima hadiah Nobel Perdamaian 2006 Muhamad Yunus melalui
Grameen Bank-nya.” (AO2-P18) Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni keberhasilan
mengembangkan BUMR bersifat paradigmatik. Kalimat kedua, ketiga, keempat,
kelima, dan keenam merupakan kalimat penjelas yang memuat unsur akibat dari
kalimat pertama, yakni Jokowi mampu memadukan „kepemimpinan pasca elite‟ dan
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„model pembangunan pasca elite‟, seluruh aktivitas BUMR yang didasarkan pada
pengolahan produk lokal, dan liberating force bagi BUMR sama nilainya dengan
gerakan kredit kecil.

Contoh 29:
“Pembelajaran yang bersifat satu arah seperti penataan P4 pada masa Orde
Baru sudah terbukti kurang efektif. Oleh sebab itu, pendidikan bela negara haruslah
menggunakan metode progresif yang meletakan peserta didik sebagai subyek.
Pendekatan metode pembelajaran berbasis siswa (student centered learning) dapat
digunakan karena menuntut sang pembelajar menjadi aktif dalam berpikir kritis,
mampu mengenali masalah di sekitar mereka, dan aktif mencari solusi. Pelayanan
sipil (Zivildienst) dengan mendorong anak muda lulusan sekolah menengah atas
mengabdi pada beragam institusi publik. Mereka dilatih untuk menguasai keahlian
tertentu, berdisiplin dalam waktu kerja.” (AO5-P11) Kompas, Selasa, 3 November
2016
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni pembelajaran satu arah
yang tidak efektif.. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan
kalimat penjelas yang memuat unsur akibat dari kalimat pertama, yakni penggunaan
metode progresif dalam pendidikan bela negara sebagai ganti metode satu arah yang
tidak efektif, pendekatan metode pembelajaran berbasis siswa, pelayanan sipil
(Zivildienst), dalam bentuk pengabdian dan berdisiplin dalam waktu kerja. Dalam
paragraf tersebut kelompok kata “Oleh sebab itu ,..” merupakan transisi penanda
hubungan sebab-akibat.
Contoh 30:
“Ada lagi model pertanyaan yang sering saya jumpai, „Kak, saya suka
bertualang, saya juga ingin mengajar di rimba, tapi saya takut gelap. Bagaimana
ya?‟ atau „Kak, saya sangat ingin mengajar anak-anak jalanan, tapi orang tua saya
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ingin saya jadi PNS.‟ Menghadapi pertanyan itu, saya biasanya seyum-senyum saja.
Atau kalau sudah terpojokan saya bilang, „bereskan dulu tapi-mu ya, setelah itu baru
kita ngobrol lagi.” (AO6-P12) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena pertama
sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni model pertanyaan yang memuat
unsur keragu-raguan untuk bertindak diajukan kepada penulis. Selanjutnya, kalimat
kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas yang memuat unsur akibat, yakni
penulis memberi reaksi berupa senyum atau jawaban “bereskan dulu tapi-mu ya,
setelah itu baru kita ngobrol lagi”
Contoh 31:
“Secara umum, pergeseran UU No 22/1999 ke UU No 32/2004 disikapi
matang oleh jajaran birokrasi lokal dan nasional. Dengan demikian, perilaku
odasios tidak kental terjadi di Indonesia saat terjadi perpindahan dari mekanisme
pemilihan dari DPRD ke pilkada langsung. Berbeda dengan di Amerika Latin.”
(AO7-P8) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni jajaran birokrasi lokal dan
nasional menyikapi dengan matang pergeseran undang-undang. Selanjutnya, unsur
akibat dalam paragraf tersebut terdapat dalam kalimat kedua sebagai kalimat penjelas.
Hal yang dijelaskan, yakni tentang perilaku odasios tidak kental terjadi di Indonesia
saat terjadi perpindahan dari mekanisme pemilihan.
Contoh 32:
“Kunci utama tata lembaga baru adalah perlunya pemahaman oleh semua
elemen, termasuk jajaran birokrasi lokal dan nasional, mengenai nilai baru apa yang
ingin diraih dalam pilkada serentak. Niscaya, dari sini program-program antisipasi
akan ditetapkan sendirinya, mengikuti nilai-nilai baru. Akhirnya kelak pilkada pun
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terlembagakan denga wajah baru. Semoga!” (AO7-P13) Kompas, Selasa, 3
November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
utama memuat unsur sebab, yakni perlu pemahaman oleh semua elemen sebagai
kunci utama tata lembaga baru. Selanjutnya, unsur akibat dalam paragraf tersebut
terdapat dalam kalimat kedua, ketiga, dan keempat sebagai kalimat penjelas. Akibat
yang dijelaskan pada ketiga kalimat tersebut, yakni program-program antisipasi akan
ditetapkan sendirina dan kelak pilkada pun terlembagakan dengan wajah baru.
Contoh 33:
”Batas kesabaran terhadap pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak
tampaknya sudah benar-benar habis. Tak kurang dari Presiden Joko Widodo sendiri
kabarnya setuju jika pelaku pemerkosaan terhadap anak mendapat tambahan
hukuman berat.” (AO8-P1) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola sebab-akibat karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur sebab, yakni kesabaran untuk pelaku
tindak kekerasan seksual terhadap anak sudah habis. Selanjutnya, unsur akibat dalam
paragraf tersebut terdapat dalam kalimat penjelas kedua sebagai kalimat penjelas..
Hal yang dijelaskan pada kalimat tersebut, yakni Presiden Joko Widodo menyetujui
jika pelaku mendapat tambahan hukuman berat.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 30 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
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f. Pengembangan Paragraf dengan Akibat-Sebab
Pada penelitian ini ditemukan paragraf yang berpola akibat-sebab. Berikut
contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 34:
“Swasembada beras yang ditargetkan itu pun jadi sebuah mimpi!
Penggunaan teknologi tradisional, selain hasil yang diperoleh tak optimal, juga
membuat perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa
di kota. Di mata pemuda desa, sektor pertanian makin kehilangan daya tarik. Ini
membuat sektor pertanian jauh tertigggal dibandingkan dengan tetangga-Malaysia
dan Thailand yang kondisi awalnya tak berbeda jauh dengan Indonesia.” (AO11-P6)
Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf di atas menempatkan kalimat pertama sebagai kalimat utama dan
memuat unsur akibat, yakni swasembada beras menjadi sebuah mimpi. Selanjutnya,
kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas dan memuat unsur
sebab, yakni penggunaan teknologi tradisional, sektor pertanian kehilangan daya tarik
di mata pemuda desa, dan sektor pertanian jauh tertinggal dari negara-negara
tetangga.
Contoh 35:
“(1) Ada kekecewaan publik terhadap kinerja tahun pertama pemerintahan
Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang ekonomi. (2) Ia dipicu oleh ketidakpuasan
terhadap Kabinet Kerja dalam menangani masalah-masalah yang per definisi
merupakan masalah ekonomi.” (AO13-P1) Kompas, Rabu, 5 November 2015
Paragraf di atas menempatkan kalimat pertama sebagai kalimat utama dan
memuat unsur akibat, yakni publik kecewa terhadap kinerja pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

memuat penyebab terjadinya kekecewaan publik terhadap kinerja Joko Widodo-Jusuf
Kalla, yakni publik tidak puas terhadap Kabinet Kerja dalam menangani masalah
ekonomi.
Contoh 36:
“Pemerkosaan terhadap anak adalah salah satu bentuk dari tindakan
kekerasan kejahatan yang meresahkan. Dampaknya bukan sekedar menjadi luka
fisik, melainkan luka psikologis yang akan dibawa dalam pikiran korban hingga ia
meninggal dunia.” (AO8-P5) Kompas, Rabu, 5 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur akibat, yakni pemerkosaan terhadap
anak meresahkan.Selanjutnya, unsur sebab dalam paragraf tersebut terdapat dalam
kalimat penjelas, yakni kalimat kedua. Hal yang dijelaskan pada kalimat tersebut
adalah dampak pemerkosaan yang menimbulkan luka fisik dan luka psikologis bagi
korban.
Contoh 37:
“Justru karena kita sedang berusaha keras memberantas praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme (KKN), relevan untuk mengaitkannya dengan pelayanan
publik. Selama ini terkesan kita hanya fokus pada penindakan kepada para
koruptor.” (AO9-P6) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat
pertama sebagai utama memuat unsur akibat, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) relevan dikaitkan dengan pelayanan publik. Selanjutnya, kalimat kedua
merupakan kalimat penjelas yang memuat tentang penyebab „KKN dikaitkan dengan
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pelayanan publik‟. Hal itu adalah selama ini pembahasan hanya fokus pada
penindakan kepada para koruptor.
Contoh 38:
“Mungkin karena pelaksanaan/penegakan yang kuat dari rekomendasinya,
Ombudsman Denmark mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
Setidaknya mereka menerima 20.000 kasus setiap tahun. Bahkan keputusankeputusan Ombudsman diyakini oleh masyarakat Denmark setara dengan putusan
pengadilan. Selain itu, rekomendasi ombudsman dinilai sebagai putusan yang
bersifat final yang dapat diterima oleh para pihak terkait.” (AO9-P18) Kompas,
Rabu, 4 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur akibat, yakni Ombudsman Denmark
mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Selanjutnya, kalimat kedua,
ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas yang memuat penyebab
„Ombudsman Denmark mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat‟. Hal
yang dijelaskan pada ketiga kalimat itu adalah Ombudsman Denmark menerima
20.000 kasus setiap tahun, keputusan Ombudsman Denmark setara dengan keputusan
pengadilan, dan putusan Ombudsman Denmark dinilai sebagai putusan final.
Contoh 39:
“Swasembada beras yang ditargetkan itu pun jadi sebuah mimpi!
Penggunaan teknologi tradisional, selain hasil yang diperoleh tak optimal, juga
membuat perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa
di kota. Di mata pemuda desa, sektor pertanian makin kehilangan daya tarik. Ini
membuat sektor pertanian jauh tertigggal dibandingkan dengan tetangga-Malaysia
dan Thailand yang kondisi awalnya tak berbeda jauh dengan Indonesia.” (AO11P6) Kompas, Rabu, 4 November 2015
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Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur akibat, yakni swasembada beras
menjadi sebuah mimpi. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan
kalimat penjelas yang memuat penyebab „swasembada beras menjadi sebuah mimpi‟.
Sebab-sebab yang dijelaskan pada ketiga kalimat tersebut adalah penggunaan
teknologi tradisional yang menyebabkan penghasilan tak optimal, perpindahan tenaga
kerja dari sektor pertanian ke industri dan jasa di kota, sektor pertaian tak menarik di
mata pemuda desa, dan sektor pertanian Indonesia tertinggal dari Malaysia dan
Thailand.
Contoh 40:
“Cara pandang dalam tatapan „akademis‟ tersebut perlu dikedepankan, ini
dalam rangka membedakan dari „tatapan ideologis‟ yang eksklusif dan cenderung
reaktif. Ketika terjadi bom di Mal Alam Sutera, sontak dari kalangan ini
menyebutnya sebagai titik balik yang bisa meruntuhkan stigmatisasi agama dalam
isu terorisme.” (AO12-P11) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur akibat, yakni cara pandang akademis
dikedepankan untuk membedakannya dari tatapan ideologis. Selanjutnya, kalimat
kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat tentang penyebab „cara pandang
akademis yang perlu dikedepankan‟. Hal itu adalah bom di Mal Sutera disebutkan
sebagai titik balik yang bisa meruntuhkan stigmatisasi agama dalam isu terorisme.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
63

Contoh 41:
“ Ketidakpuasan ini sejujurnya sudah berlangsung lama, praktis sejak zaman
orde lama. Para elit kita yang merasa terpanggil mengelolah kehidupan Indonesia
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak pernah mendalami bersama-sama
secara serius hakikat ekonomi, baik sebagai disiplin berpikir maupun sebagai
pegangan berusaha.” (AO13-P3) Kompas, Rabu, 5 November 2015

Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat pertama
sebagai kalimat utama memuat unsur akibat, yakni ketidakpuasan berlangsung sejak
zaman orde lama. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang
memuat tentang penyebab adanya ketidakpuasan yang berlangsung sejak zaman orde
lama. Hal itu adalah para elit tidak mendalami secara serius hakikat ekonomi.
Contoh 42:
“Kendati belakangan ini ekonomi Turki dibayangi meningkatnya
pengangguran, secara umum masih lebih baik, bahkan kontras dibandingkan
kebanyakan negara Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, bahkan dengan
Negara Eropa tertentu (Yunani, Spanyol, dan yang lain). Karakter pemilih AKP dari
pemilu ke pemilu tampak didominasi kalangan menengah yang secara karakter pro
kemapanan. Mereka masih yakin pada Erdogan yang suka atau tidak suka telah
menjadi faktor penting bagi Turki dalam mempertahan stabilitas.” (AO15-P8)
Kompas, Rabu, 5 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola akibat-sebab karena kalimat
pertama sebagai kalimat utama memuat unsur akibat, yakni ekonomi Turki lebih baik
dari negara Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tengah, bahkan dengan Negara Eropa
tertentu. Selanjutnya, unsur sebab dalam paragraf tersebut terdapat dalam kalimat
penjelas, yakni kalimat kedua dan ketiga. Hal yang dijelaskan pada kedua kalimat
tersebut, yakni karakter pemilih AKP didominasi kalangan menengah yang secara
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karakter pro kemapanan dan keyakinan pada Erdogan yang menjadi faktor penting
bagi Turki dalam mempertahan stabilitas.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 11 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.

g. Pengembangan Paragraf dengan Pemertentangan
Pada penelitian ini ditemukan paragraf yang berpola pemertentangan. Berikut
contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 43:
“Haruslah diakui, pemerintahan Jokowi enam bulan terakhir dengan jurus
kerja yang pragmatis, mampu memandu harapan rakyat, terlebih dengan cerdik
menggerakan program populer merakyat, dari kereta api, bendungan, sepak bola,
hingga kapal laut dalam negeri. Namun, sebagai sebuah bangsa, pragmatism jargon
kerja ternyata tidaklah cukup. Warga bangsa akan mulai khawatir ketika merasakan
kehilangan panduan politik makro yang menyangkut prinsip filosofi sendi-sendi
berbangsa berkait dengan gagasan dasar pertahanan ekonomi, pertahanan tenaga
kerja, agama hingga bahasa maupun mental berbangsa.” (AO1-P7) Kompas,
Minggu, 1 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola pemertentangan karena kalimatkalimat penjelas memuat penolakan terhadap ide yang terdapat pada kalimat pertama.
Adapun penggunaan kata transisi “Namun,…” mempertegas adanya pemertentangan.
Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang menjelaskan tentang pemerintahan
Jokowi dengan jurus kerja yang pragmatis mampu memandu harapan rakyat.
Selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas yang memuat hal
yang bertolak belakang dengan kalimat utama. Kalimat kedua menjelaskan bahwa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
65

pemerintah dengan jargon pragmatisme tidaklah cukup bagi sebuah bangsa. Kalimat
ketiga menjelaskan bahwa warga khawatir, ketika kehilangan panduan politik makro.
Contoh 44:
“Di sini saya melihat “sentuhan” khas Presiden Jokowi yang identik dengan
sederhana, taktis, efektif, dan efisien sangat relevan. Hal ini yang terasa kurang ada
di sektor energi selama satu tahun ini. Meskipun jajaran birokrasi pemerintah di
sektor energi tampak berupaya sangat keras meyakinkan publik bahwa kerja keras
telah dilakukan, dan mungkin memang sepeti itu adanya, tetapi saya melihat sektor
energi masih minim terobosan cerdas ala Presiden Jokowi.” (AO3-P6) Kompas,
Senin , 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan mencermati perbedaan dari sejumlah
hal, yakni perbedaan „sentuhan‟ khas Presiden Jokowi di sektor ekonomi dengan
pemerintahan sebelumnya. Pikiran utama paragraf tersebut adalah “sentuhan” khas
Presiden Jokowi mampu meyakinkan publik. Kalimat pertama merupakan kalimat
utama, sedangkan kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas. Hal yang
dijelaskan pada kalimat kedua adalah perbedaan penanganan energi oleh Jokowi dan
pemerintah sebelumnya, sedangkan hal yang dijelaskan pada kalimat ketiga adalah
cara kerja pemerintah Jokowi dalam bidang sektor energi dengan pemerintahan
sebelumnya.
Contoh 45:
“Dalam konteks sirkulasi kepemimpinan politik, kemunculan Jokowi memang
bersifat „pasca elite‟.Namun, di dalam sistem ekonomi, negara di bawah Jokowi
secara struktural masih berada dalam lingkup sistem (dan logika) kapitalisme liberal
bersifat elitis. Negara, secara tak otonom, terpaksa, seperti terlihat dewasa ini, harus
terus menerus menyesuaikan diri.” (AO2-P11) Kompas, Senin, 2 November 2015
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Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena kalimatkalimat penjelas memuat penolakan terhadap ide yang terdapat pada kalimat pertama.
Adapun penggunaan kata transisi ”Namun,…” mempertegas adanya pemertentangan.
Kalimat pertama dalam paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang memuat
pikiran utama. Hal yang dijelaskan pada kalimat tersebut adalah kemunculan Jokowi
pasca elite. Selanjutnya kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas yang
memuat hal yang bertolak belakang dengan kalimat utama. Kalimat kedua
menjelaskan tentang sistem ekonomi negara di bawah Jokowi berada dalam lingkup
kapitalisme liberal bersifat elitis, sedangkan kalimat ketiga menjelaskan tentang
negara yang herus terus menyesuaikan diri.
Contoh 46:
“Tentu tidak semua terobosan seperti contoh di atas dapat diimplementasikan
dengan mudah. Akan tetapi, mengingat sektor energi adalah kunci, sementara
tantangan permasalahan di dalamnya bergerak cepat dan semakin kompleks,
pendekatan penyelesaian masalah yang tidak selalu terpaku pada pola birokrasi
regular yang sudah ada mestinya lebih mewarnai cara pengelolaan sektor energi
sekarang dan ke depan.” (AO3-P9) Kompas, Senin , 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena kalimatkalimat penjelas memuat penolakan terhadap ide yang terdapat pada kalimat pertama.
Adapun penggunaan transisi berupa kelompok kata “Akan tetapi,…” mempertegas
adanya pemertentangan. Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang
menjelaskan tentang terobosan yang tidak dapat diimplementasikan dengan mudah.
Kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat penolakan terhadap ide dari
kalimat utama yakni pendekatan penyelesaian masalah pada sektor energi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

Contoh 47:
“Kekayaan batin akan senantiasa membuat kita bergairah. Namun, tentu
gairah akan berlipat ganda kalau kita bisa memberi manfaat buat orang lain.”
(AO6-P21) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena kalimat
penjelas memuat penolakan terhadap ide yang terdapat pada kalimat pertama. Adapun
penggunaan kata transisi ”Namun,…” mempertegas adanya pemertentangan. Kalimat
pertama dalam paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang memuat pikiran
utama. Hal yang dijelaskan pada kalimat tersebut adalah kekayaan batin membuat
manusia bergairah. Selanjutnya kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang
memuat hal yang bertolak belakang dengan kalimat utama. Kalimat kedua
menjelaskan tentang gairah akan berlipat ganda apabila bermanfaat buat orang lain.
Contoh 48:
“Bagi anak-anak korban tindak pemerkosaan dan kemudian dibunuh, mereka
sesungguhnya bisa dikatakan tergolong „beruntung‟ karena penderitaannya telah
berakhir ketika mereka tewas. Namun, bagi anak-anak korban pemerkosaan yang
terselamatkkan atau dibiarkan hidup oleh pelakunya, mereka mengalami tekanan dan
penderitaan yang seolah tak berujung batas karena pengalaman traumatis yang
dialaminya. Dalam berbagai kasus anak yang menjadi korban pemerkosaan biasanya
akan stress yang berkepanjangan, dan mustahil tumbuh dengan mental yang
disorder.” (AO8-P7) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan mencermati perbedaan dari sejumlah
hal, yakni perbedaan perbedaan antara akibat yang dialami korban pemerkosaan yang
dibunuh dan dibiarkan hidup. Adapun penggunaan kata transisi “Namun,…”
mempertegas adanya pemertentangan. Kalimat pertama dalam paragraf tersebut
merupakan kalimat utama yang menjelaskan tentang akibat yang dialami korban
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pemerkosaan yang dibunuh. Selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga dalam paragraf
tersebut merupakan kalimat penjelas. Hal yang dijelaskan pada kalimat kedua adalah
akibat yang dialami korban pemerkosaan yang dibiarkan hidup, sedangkan hal yang
dijelaskan pada kalimat ketiga adalah akibat lain yang dialami korban pemerkosaan
yang dibiarkan hidup seperti mengalami stress dan kerusakan mental.
Contoh 49:
“Pengalaman selama ini telah banyak membuktikan: alih-alih dihukum berat
dan dijatuhi vonis maksimal, di Tanah Air ini ketika kasus pemerkosaan terhadap
anak di bawa ke meja hijau, para pelaku tindak pemerkosaan seringkali dijatuhi
hukuman ringan. Sementara itu, penderitaan dan masa depan korban yang terenggut
seolah tidak dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi
pelaku.”( AO8-P12) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena kalimatkalimat penjelas yang terdapat dalam paragraf tersebut memuat penolakan terhadap
ide yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat pertama dalam paragraf tersebut
merupakan kalimat utama yang menjelaskan tentang vonis ringan terhadap pelaku
pemerkosaan. Selanjutnya, kalimat kedua dalam paragraf tersebut merupakan kalimat
penjelas yang menjelaskan tentang hal yang bertolak belakang dengan kalimat utama
yakni penderitaan dan masa depan korban yang terenggut seolah tidak dijadikan
bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku.
Contoh 50:
“Secara sosiologis, aktor yang terlibat dalam radikalisme agama adalah
mereka yang paling hadir dalam hidup sehari-hari anak muda prekariat melalui
berbagai aktivitas keagamaan, bantuan sosial, jaringan bisnis kecil-kecilan,
diskursus populis, bahasa yang mudah dipahami. Kaum agamawan moderat sendiri
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lebih sibuk dengan politik elit, bersikap elitis; politisi hanya muncul saat pemilu;
aparat negara asih bergulat dengan problem intergritas, kompetensi, dan selalu
repot dengan urusan prosedur.” (AO10-P11) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena
mencermati perbedaan dari sejumlah hal. Dalam hal ini yang dipertentangkan adalah
aktor yang terlibat dalam radikalisme agama berbeda dengan kaum agamawan
moderat, politisi, dan aparat negara. Kalimat pertama dalam paragraf tersebut
merupakan kalimat utama yang menjelaskan tentang aktor radikalisme secara
sosiologi. Selanjutnya, kalimat kedua dalam paragraf tersebut merupakan kalimat
penjelas. Hal yang dijelaskan pada kalimat itu adalah kesibukan kaum agamawan
moderat, politisi, dan aparat negara.
Contoh 51:
“Saat ini pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dituntut mampu membawa
Indonesia berswasembada beras pada 2017. Sayangnya, dari laporan Sensus
Pertanian 2013, pemuda yang bekerja di sektor pertanian menurun dalam 10 tahun
belakangan.” (AO11-P1) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena ide yang
terdapat pada kalimat utama bertentangan dengan kalimat penjelas. Adapun
penggunaan kata transisi “Sayangnya,…” mempertegas adanya pemertentangan.
Kalimat pertama dalam paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang mewadahi
pikiran utama dan membicarakan tentang tuntutan terhadap Joko Widodo-Jusuf Kalla
agar mampu membawa Indonesia berswasembada beras pada 2017. Selanjutnya,
kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat gagasan yang bertentangan
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dengan kalimat utama. Hal yang dijelaskan pada kalimat kedua, yakni laporan Sensus
Pertanian 2013 bahwa jumlah pemuda yang bekerja di sektor pertanian menurun.
Contoh 52:
“Dalam kajian akademis, memang dibedakan antara teror dan terorisme.
Ada yang memandang bahwa terorisme adalah bentuk pemikiran, sedangkan teror
adalah aksi atau tindakan yang terorganisasi. Kebanyakan memandang teror bisa
terjadi tanpa adanya terorisme. Teror jadi unsur asli yang melekat pada terorisme.
Terorisme adalah puncak aksi kekerasan. Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror,
tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan.” (AO12-P9) Kompas, Rabu, 4 November
2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola pemertentangan karena
mencermati perbedaan dari sejumlah hal. Dalam hal ini yang dibedakan adalah teror
dan terorisme. Pikiran utama dalam paragraf tersebut adalah perbedaan teror dan
terorisme.

Pikiran utama tersebut terdapat dalam kalimat utama atau kalimat

pertama. Selanjutnya, kalimat kedua sampai keenam merupakan kalimat penjelas
karena memberi penjelasan tentang perbedaan teror dan terorisme, serta hubungan
antara keduanya.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 34 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
h. Pengembangan Paragraf dengan Analogi
Pada penelitian ini terdapat sebuah paragraf yang menggunakan pola analogi.
Berikut uraian tentang paragraf tersebut.
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Contoh 53:
“Dalam penafsiran saya, ketidakstabilan sistem global elitis ini memberi
tanda potensi gerak ke arah tatanan „pasca kapitalisme liberal‟ bagi lahirnya „model
pembangunan pasca elite‟.Gejala ini, dalam proses politik Eropa, menurut Moore,
adalah terpilihnya Jeremy Corbyn (66) sebagai pemimpin Partai Buruh Inggris.
Beberapa bulan yang lalu, Corbyn adalah tokoh paling tak layak pilih (the most
unelectable person). Dikenal sebagai veteran politik kiri yang garang, bermimpi
berakhirnya kapitalisme telah menjadi daya tarik Corbyn. (5) Bagi Moore, ini tak
hanya mengulang pasangnya partai sayap kiri Syriza di Yunani, demokrasi-sosial
Berni Sanders di AS, dan anti pengetatan belanja negara (antiausterity) Nasionalis
Skotlandia, tetapi juga Front Nasional Perancis di bawah Maeri Le Pen, Fidez di
bawah Viktor Urban di Hongaria, dan the UK Independence Party (UKIP) di
Inggris; sesuatu yang fundamental di dalam sistem ekonomi kapitalis liberal.” (AO2P4) Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan membandingkan hal yang sifatnya
umum, yakni proses politik Eropa, terpilihnya Jeremy Corbyn (66) sebagai pemimpin
Partai Buruh Inggris dengan hal yang sifatnya khusus, yakni ketidakstabilan sistem
global elitis. Pikiran utama dalam paragraf tersebut adalah ketidakstabilan sistem
global berpotensi memunculkan tatanan pasca kapitalisme liberal. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima
merupakan kalimat penjelas. Kalimat kedua menjelaskan tentang hal yang
dibandingkan dengan kalimat pertama. Kalimat ketiga dan keempat menjelaskan
tentang tokoh Corbyn sebagai seorang yang tak layak dipilih dan dikenal sebagai
veteran politik yang garang, serta bermimpi mengakhiri kapitalisme. Kalimat kelima
menjelaskan tentang tanggapan Moore terhadap mimpi Corbyn untuk mengakhiri
kapitalisme.
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i. Pengembangan Paragraf dengan Contoh
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa paragraf yang berpola
pengembangan contoh. Berikut contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 54:
“Berbagai catatan bangsa yang tak cukup menggembirakan turut mengiringi
perjalanan bangsa pasca Reformasi 1998. Berbagai kasus korupsi dan
perselingkuhan politik antara pengusaha, penguasa, dan kehakiman terkuak Salah
satu contoh, tertangkap basahnya Ketua Mahkama Konstitusi Akil Mochtar sedang
menerima suap pada 2013. Lalu, pada 2015, kita semua menyaksikan konflik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri jilid II yang berakhir dengan penonaktifan
Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.” (AO16P2) Kompas, Kamis, 5 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola pengembangan contoh karena
kalimat utama memuat pernyataan umum, lalu dijelaskan oleh pernyataan-pernyataan
khusus berupa contoh. Pikiran utama paragraf tersebut adalah catatan buruk tentang
bangsa mengiringi perjalanan bangsa pasca Reformasi 1998. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama. Selanjutnya, terdapat kalimat kedua sebagai kalimat
penjelas yang memuat informasi tentang banyak kasus korupsi dan perselingkuhan
politik antara pengusaha, penguasa, dan kehakiman terkuak. Selain itu, kalimat ketiga
dan keempat merupakan kalimat penjelas yang memuat contoh konkret dari
pernyataan pada kalimat kedua. Contoh yang dijelaskan pada kalimat-kalimat
tersebut adalah tertangkap basahnya Ketua Mahkama Konstitusi Akil Mochtar sedang
menerima suap pada 2013 dan penonaktifan Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil
Ketua KPK Bambang Widjojanto yang terlibat dalam kasus Komisi Pemberantasan
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Korupsi (KPK) vs Polri jilid II pada 2015. Adapun transisi berupa kata “Lalu,...”
yang menyatakan adanya hal lain selain hal yang dinyatakan sebelumnya.
Contoh 55:
“Di sejumlah negara maju, jumlah profesor selalu relatif sedikit
dibandingkan komposisi keseluruhan tenaga pengajar di PT. Di Inggris misalnya,
menurut Higher Education Statistics Agency, hanya sekitar 10 persen dari total
194.245 dosen tetap dan tidak tetap PT tahun 2004 berstatus full profesor. Di Jerman
menurut Higher Education Developmet Association, jumlah profesor terus turun
sehingga dalam periode 1996-2005 rata-rata rasio profesor dan mahasiswa
mencapai 1:60, rekor terendah dalam sejarah akademi Jerman setelah runtuhnya
tembok Berlin. Meskipun begitu, Pemerintah Federal Jerman membiarkan beberapa
posisi proferssorship di bidang humaniora, linguistik, dan sastra tetap lowong
selama 10 tahun terakhir karena efisiensi. Di Amerika Serikat, jumlah profesor
Universitas cenderung stagnan meskipun jumlah mahasiswa meningkat,
sebagaimana ditulis National Center for Education Stastistics.” (AO17-P7) Kompas,
Jumat, 6 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola pengembangan contoh karena
kalimat utama memuat pernyataan umum yang selanjutnya dijelaskan oleh
pernyataan-pernyataan khusus yang memuat contoh. Pikiran utama paragraf tersebut
adalah di negara maju jumlah profesor relatif sedikit dibandingkan tenaga pengajar di
PT. Kalimat pertama merupakan kalimat utama. Selanjutnya, terdapat kalimat kedua,
ketiga, dan kelima sebagai kalimat penjelas yang memuat contoh jumlah profesor di
beberapa negara maju, seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Selain itu,
terdapat kalimat penjelas lainnya, yakni kalimat keempat yang memuat informasi
tentang kebijakan Pemerintah Federal Jerman yang membiarkan beberapa posisi
proferssorship di bidang humaniora, linguistik, dan sastra tetap lowong selama 10
tahun terakhir karena efisiensi.
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Contoh 56:
“Nasionalisme gelombang ketiga juga mengontekstualisasikan bela negara
untuk berjuang melawan yang lalim, baik perseorangan maupun struktural, misalnya
terhadap konglomerat yang mengorek kekayaan alam bumi pertiwi dan membawa ke
luar negeri atau koruptor yang menghisap kesejahteraan rakyat. Tantangan seperti
itu bukan lagi tantangan fisik, melainkan tantangan dalam menguatkan kapasitas
sipil. Konsep dan metode pelatihan bela negara, oleh sebab itu, tidak militeristik,
sebab meletakan disiplin militer sebagai panasea bagi revolusi mental adalah sebuah
simplifikasi masalah.”( AO5-P7) Kompas, Selasa, 3 November 2016
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf contoh karena kalimat
utama memuat pernyataan umum yang di dalamnya terdapat kata kunci misalnya
sebagai ciri khas pola pengembangan paragraf contoh. Pikiran utama paragraf
tersebut adalah konsep bela negara berjuang melawan yang lalim. Pikiran utama
tersebut terdapat dalam kalimat pertama sebagai kalimat utama. Selain itu, terdapat
kalimat kedua dan ketiga sebagai kalimat penjelas. Hal yang dijelaskan pada kalimat
kedua adalah tantangan dalam menguatkan kapasitas sipil, sedangkan hal yang
dijelaskan pada kalimat ketiga adalah konsep dan metode pelatihan bela negara.
Contoh 57:
“Selama ini sudah terdapat banyak kearifan sipil yang dapat menjadi modal
bagi program bela negara. Masyarakat pesantren, misalnya, mengutamakan nilai
kedisiplinan melalui ibadah dan kolektivitas. Pramuka sebagai gerakan nasional
bahkan telah berkiprah selama satu abad lebih untuk memupuk rasa cinta sesama,
tolong-menolong, disiplin, dan solidaritas. Gerakan pramuka mengedepankan
pendidikan kewarganegaraan melalui keterampilan, kesantunan, dan kreativitas.
Kegiatan sipil yang berbasis individu seperti filantropi atau sukarelawan yang
bergiat dalam pendidikan, kelestarian sejarah, atau perlindungan alam, seperti
Indonesia mengajar, Akademi Berbagi, dan Profauna, juga harus dilihat sebagai
bentuk bela negara.” (AO5-P9) Kompas, Selasa, 3 November 2016
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Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf contoh karena kalimat
utama memuat pernyataan umum dan disertai dengan pernyataan-pernyataan khusus
yang terdiri dari contoh-contoh sebagai bentuk penjelasan terhadap kalimat utama.
Pikiran utama dalam paragraf tersebut, yakni banyak kearifan sipil yang dapat
menjadi modal program bela negara. Adapun pikiran utama tersebut diwadahi oleh
kalimat pertama sebagai kalimat utama. Selain itu, terdapat kalimat kedua, ketiga,
keempat dan kelima sebagai kalimat penjelas yang menginformasikan tentang contoh
bentuk kearifan sipil yang dapat menjadi modal program bela negara, antara lain
masyarakat pesatren, pramuka, dan filantropi atau sukarelawan.
Contoh 58:
“Bela negara sewajibnya juga tak hanya berbentuk kegiatan nasional yang
pragmatis, tetapi juga kegiatan professional dalam keseharian, seperti investigasi
pemberantasan korupsi atau berprofesi sebagai pelayan publik seperti guru, pegawai
negeri, dan dokter di daerah terpencil. Patrick Barr-Melej (2001) melalui sejarah
Cile mencontohkan, kelas menengah melalui penguatan profesi-profesi keahlian
sangat berperan penting dalam mewujudkan nasionalisme progresif sebagai
alternatif dari nasionalisme militeristik. “ (AO5-P10) Kompas, Selasa, 3 November
2016
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf contoh karena kalimat
utama memuat pernyataan umum yang di dalamnya terdapat kata kunci seperti
sebagai ciri khas pola pengembangan paragraf contoh. Pikiran utama paragraf
tersebut adalah bela negara dalam bentuk kegiatan professional. Pikiran utama
tersebut terdapat dalam kalimat pertama sebagai kalimat utama. Selain itu, terdapat
kalimat kedua sebagai kalimat penjelas yang menginformasikan tentang Patrick Barr-
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Melej yang memberi contoh penguatan profesi-profesi keahlian untuk mewujudkan
nasionalisme progresif.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 16 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
j. Pengembangan Paragraf dengan Definisi
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa paragraf yang berpola
pengembangan definisi. Berikut contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 59:
“Korporatisasi adalah pembentukan badan hukum usaha rakyat dalam
bentuk BUMR. Ini, tulis Tantri, „adalah solusi terhadap kelemahan struktural
koperasi, usaha kecil, dan mikro untuk menjadi lembaga pelaku ekonomi yang
memiliki posisi sejajar dengan badan-badan usaha lain‟. Di bawah manajemen
modern yang efektif, diangggotai 56.534.592 unit usaha, didukung 107.657.509
pekerja (lebih besar dari 75 juta penduduk Thailand atau 90 juta penduduk Filipina),
BUMR ini akan jadi kekuatan bisnis tak termanai dan memaksa badan-badan usaha
milik swasta (BUMS), BUMN, bahkan badan usaha swasta milik asing (BUSMA)
bekerja sama. Di samping qua jumlah anggota BUMR itu telah menjadi pasar
tersendiri, artikulasi potensi bisnis di bawah manajemen modern berpotensi
melahirkan kekuatan ekonomi tak terbayangkan.” (AO2-P15) Kompas, Senin, 2
November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan mencermati kalimat utama pada
kalimat pertama yang berupa definisi formal mengenai istilah korporatisasi. Pikiran
utama dalam paragraf tersebut adalah korporatisasi sebagai solusi terhadap
kelemahan struktural koperasi, usaha kecil, dan mikro. Selanjutnya, kalimat kedua,
ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan bahwa
korporatisasi adalah solusi agar lembaga pelaku ekonomi memiliki posisi sejajar
dengan badan-badan usaha lain. Selain itu, dijelaskan pula dengan jumlah unit usaha
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dan pekerja yang ada, BUMR akan menjadi kekuatan bisnis dan mampu menjalin
kerja sama dengan badan usaha lainnya. Dengan demikian, di bawah manajemen
modern diyakini berpotensi melahirkan kekuatan ekonomi.
Contoh 60:
“Memperbincangkan soal pengawasan publik membawa kita pada soal
pembahasan soal Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman RI adalah lembaga
negara yang independen, yang tidak memiliki hubungan organik dengan lembagalembaga pemerintah lainnya.” (AO9-P11) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan mencermati kalimat utama berupa
definisi formal mengenai istilah Ombudsman RI. Kalimat utama terdapat pada
kalimat kedua, yakni Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang
independen. Kalimat pertama merupakan kalimat penjelas yang memuat penjelasan
tentang pengawasan publik yang berarti membahas soal Ombudsman RI.

Contoh 61:
“Secara umum yang dimaksud tindak pemerkosaan adalah hubungan seksual
yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Pemerkosaan dapat
didefinisikan sebagai suatu usaha melempiaskan nafsu seksual oleh seseorang
(lelaki) terhadap seorang korban (biasanya perempuan) dengan cara yang menurut
moral/hokum yang berlaku adalah melanggar (Wignjosoebroto, 1997). Sementara
itu, Brownmiller (1975) mendefinisikan pemerkosaan sebagai pemaksaan terjadinya
hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang
disadari oleh perempuan itu.” (AO8-P4) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola definisi karena kalimat pokok
berupa definisi umum tentang pemerkosaan. Dalam paragraf tersebut kalimat pertama
merupakan kalimat utama yang memuat informasi tentang definisi pemerkosaan
secara umum. Definisi tersebut kemudian dikembangkan dengan beberapa definisi
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pemerkosaan menurut ahli. Kalimat kedua dan ketiga merupakan kalimat penjelas
yang memuat informasi tentang definisi pemerkosaan menurut Wignjosoebroto
(1997) dan Brownmiller (1975).
Contoh 62:
“Ujaran kebencian adalah modus berpikir untuk menghasilkan medan
komunikasi yang dianggap paling rasional dalam konteks disiplin etis komunikasi.
Apabila ditelusuri lebih jauh, tuturan kebencian dimengerti sebagai ungkapan lisan
ataupun tulisan yang ditenggarai mengandung unsur-unsur pidana.” (AO20-P5)
Kompas, Sabtu, 7 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola definisi karena kalimat utama
berupa definisi formal, lalu diikuti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Hal yang
disampaikan pada kalimat utama adalah definisi ujaran kebencian. Penjelasan lebih
lanjut mengenai istilah yang didefinisikan terdapat pada kalimat kedua. Hal yang
disampaikan pada kalimat tersebut adalah tuturan kebencian dimengerti sebagai
ungkapan lisan ataupun tulisan yang ditenggarai mengandung unsur-unsur pidana.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 4 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.

k. Pengembangan Paragraf dengan Pemerincian
Pada penelitian ini ditemukan beberapa paragraf yang berpola pemerincian.
Berikut contoh paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 63:
“Grindle meyakini semua bermuara pada motivasi auktor –auktor politik.
Asumsinya adalah, pertama, sangat dipengaruhi oleh prilaku politik para auktor
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tersebut. Kedua, sama sekali bukan diarahkan untuk menciptakan nilai baru dalam
distribusi kekuasaan di antara mereka, melainkan melanggengkan yang ada dengan
wajah baru. Ketiga, tidak ada yang mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi,
atau tidak ada kemampuan untuk memprediksi apa yang akan terjadi, sehingga amat
bergantung pada kompetisi antar-auktor politik itu sendiri.” (AO7-P5) Kompas,
Selasa, 3 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan cara memerinci pikiran utama yang
berupa pendapat dengan kalimat penjelas yang memuat sejumlah alasan untuk
menjelaskan pikiran utama. Pikiran utama paragraf di atas adalah Grindle meyakini
bahwa semua bermuara pada motivasi auktor-auktor politik. Kalimat pertama
merupakan kalimat utama. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat
merupakan kalimat penjelas yang memuat informasi tentang asumsi keyakinan
Grindle.
Contoh 64:
“Satu tahun pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla menunjukkan capaian
yang mengecewakan harapan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi hanya 4,71 persen
pada triwulan I-2015 dan 4,67 persen pada triwulan II-2015 , meski di triwulan III2015 naik menjadi 4,73 persen.” (AO23-P1) Kompas, Sabtu, 7 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan cara memerinci pikiran utama yang
berupa pendapat dengan kalimat penjelas yang memuat rincian fakta untuk
menjelaskan pendapat tersebut. Pikiran utama paragraf di atas adalah pencapaian
Joko Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun mengecewakan masyarakat. Kalimat
pertama merupakan kalimat utama. Dalam paragraf tersebut, kalimat kedua
merupakan kalimat penjelas karena memuat rincian tentang pencapaian Joko
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Widodo-Jusuf Kalla selama satu tahun, yakni persentase pertumbuhan ekonomi pada
triwulan I, II, dan III.
Contoh 65:
“ Anggaran subsidi energi yang pada 2013 dan 2014 melebihi Rp 300 triliun,
pada 2015 dapat ditekan hingga menjadi sekitar Rp 115 triliun.Untuk tahun 2016,
anggaran subsidi energi diperkirakan menjadi Rp 121 triliun.” (AO3-P2) Kompas,
Senin , 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf pemerincian karena
pikiran utama berupa fakta dan kalimat penjelas memuat sejumlah rincian fakta untuk
menjelaskan pikiran utama. Pikiran utama paragraf di atas adalah anggaran subsidi
energi. Kalimat pertama merupakan kalimat utama karena memuat informasi tentang
anggaran subsidi energi tahun 2013, 2014, dan 2015. Selanjutnya, kalimat kedua
merupakan kalimat penjelas yang memuat informasi tentang perkiraan anggaran
subsidi energi pada tahun 2016.
Contoh 66:
“Program dimulai secara serentak di 45 kabupaten dan kota dengan 4.500
warga sipil dipersiapkan untuk menjadi kader Pembina. Kemenham juga
menargetkan 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun ke depan. Menham
Ryamizard Ryacudu mengatakan, program itu dimaksudkan untuk mempersiapkan
rakyat dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter seperti tertera dalam UU
No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan negara dan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945.
Menham menegaskan, program bela negara dapat membangkitkan rasa cinta tanah
air dan sebagai manifestasi gerakan revolusi mental.” (AO5-P2) Kompas, Selasa, 3
November 2016
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf pemerincian karena
pikiran utama berupa pendapat dan kalimat-kalimat penjelas memuat sejumlah
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rincian fakta untuk

menjelaskan pikiran utama. Paragraf ini diawali dengan

perincian-perincian sejumlah fakta tentang program bela negara dan pelaksanaan
program tersebut, lalu diikuti kalimat utama yang berisi pikiran utama. Kalimat
pertama, kedua, dan ketiga merupakan kalimat pejelas yang memuat informasi
tentang pelaksanaan program bela negara, penargetan kader bela negara, dan tujuan
pengadaan program bela negara. Selanjutya, kalimat keempat merupaka kalimat
utama karena memuat pikiran utama, yakni tetang program bela negara yang dapat
membangkitkan rasa cinta tanah air dan dan sebagai manifestasi gerakan revolusi
mental.
Contoh 67:
“Pilihan pilkada serentak sesungguhnya juga bukan tidak mengandung
risiko. Terdapat sejumlah pertanda odasios, antara lain, pertama, pilihan atas
pilkada serentak yang dibumbuhi tarik menarik antara pilkada langsung dan tak
langsung (melalui DPRD) memperkuat kesimpulan bahwa tidak diyakininya oleh
para politisi atas pilkada langsung dengan mekanisme baru. Kedua, pilkada serentak
tetap tidak menambah nilai baru dalam demokrasi dan beberapa elemen bangsa
Indonesia, dalam hal ini sangat pragmatis. Ketiga, mengenai apa yang akan terjadi
dalam periode kepemimpinan hasil pilkada serentak ini di tingkat nasional/daerah
pun tidak ada yang optimis, bahkan sebaliknya berpikir pesimistis.”( AO7-P9)
Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf pemerincian karena
pikiran utama berupa pendapat dan kalimat penjelas memuat sejumlah rincian untuk
menjelaskan pikiran utama. Pikiran utama paragraf di atas adalah sejumlah pertanda
odasios menunjukan pilkada serentak mengandung risiko. Pikiran utama tersebut
dirinci dalam beberapa kalimat penjelas. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat
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merupakan kalimat penjelas yang memuat informasi tentang tanda-tanda odasios
yang menunjukan pilkada serentak mengandung risiko.
Jumlah paragraf yang menggunakan pola ini adalah 13 paragraf. Data terkait
paragraf tersebut terdapat pada lampiran.

l. Pengembangan Paragraf dengan Pembuktian
Pada penelitian ini ditemukan sebuah paragraf yang berpola pembuktian.
Berikut uraian paragraf yang menggunakan pola tersebut.
Contoh 68:
“Pemikiran Adam Smith ini pada abad sesudahnya melahirkan sekumpulan
literatur terpandang yang dikenal sebagai sekolah klasik Inggris. Menjelang akhir
abad XIX, inti ajarannya melebur dengan ajaran dari yang disebut sekolah
marjinalis dan pelebur ini merupakan ekonomi neoklasik.” (AO13-P8) Kompas,
Rabu, 5 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf pembuktian karena
dalam paragraf tersebut diberikan fakta sebagai bukti atas kalimat utama yang hadir
pada awal paragraf. Pikiran utama paragraf tersebut adalah pemikiran Adam Smith
yang melahirkan literatur terpandang, yakni sekolah klasik Inggris. Pikiran utama
tersebut diwadahi kalimat utama. Dalam paragraf tersebut, kalimat pertama sebagai
kalimat utama. Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat
bukti bahwa ajaran Adam Smith melebur dengan ajaran sekolah marjinalis yang
menghasilkan ekonomi neoklasik.
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Contoh 69:
“Salah urus komunikasi publik pun dapat berdampak terhadap salah guna.
Bukti, saluran publik dijadikan sebagai alat kepentingan pribadi dan golongan.
Karena itu, penting kiranya memahami persoalan mendasar dalam praktik
komunikasi publik. Suka atau tidak, berdasarkan fakta yang berkembang, jelas tidak
ada skala prioritas dalam menyelesaikan persoalan mendesak. Hal itu didasarkan
pada tiga argumentasi” (AO20-P10) Kompas, Sabtu, 7 November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan cara diberikan fakta sebagai bukti atas
kalimat utama yang hadir pada awal paragraf. Pikiran utama paragraf tersebut adalah
apabila salah dalam mengurus komunikasi publik, dapat berdampak adanya
penyalagunaan. Dalam paragraf tersebut, kalimat pertama sebagai kalimat utama.
Selanjutnya, kalimat kedua merupakan kalimat penjelas yang memuat bukti
pernyataan pada kalimat pertama, yakni saluran publik dijadikan sebagai alat
kepentingan pribadi dan golongan. Adapun, kalimat ketiga, keempat, dan kelima juga
merupakan kalimat penjelas yang menjabarkan gagasan yang terdapat pada kalimat
kedua, yakni penting memahami persoalan mendasar dalam praktik komunikasi
publik, tidak ada skala prioritas dalam menyelesaikan persoalan mendesak, dan
persoalan komunikasi publik didasarkan pada tiga argumentasi.

m. Pengembangan Paragraf dengan Pertanyaan
Pada

penelitian

ini

ditemukan

paragraf

yang

menggunakan

pola

pengembangan dengan pertanyaan. Berikut contoh paragraf yang menggunakan pola
tersebut.
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Contoh 70:
“Bagaimana penerapan mekanisasi pertanian? Kondisi faktual, mekanisasi
pertanian tak bisa diterapkan efektif pada lahan sawah berpetak kecil-kecil di bawah
0.5 ha. De facto kebanyakan petani punya lahan sawah tak lebih dari 0,5 ha dan
memiliki perbedaan kemiringan yang cukup mencolok. Ini menyulitkan mendapat
petak sawah dengan topografi benar-benar datar.” (AO11-P10) Kompas, Rabu, 4
November 2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan menempatkan kalimat pertama sebagai
kalimat utama yang berupa peranyaan. Kalimat tersebut memuat pertanyaan tentang
cara menerapkan mekanisasi pertanian. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan
keempat merupakan kalimat penjelas yang memuat jawaban dari pertanyaan pada
kalimat utama, yaitu mekanisasi pertanian tidak bisa diterapkan efektif pada lahan
sawah berpetak di bawah 0.5 ha dan sebagian besar petani menggunakan lahan sawah
ukuran 0.5 ha dengan kemiringan yang mencolok, sehingga sulit mendapatkan petak
sawah dengan topografi datar.
Contoh 71:
”(1) Bagaimana dengan Indonesia? (2) Selama ini justru diyakini, sekaligus
disayangkan, banyak diantara rekomendasi Ombudsman RI tidak dipatuhi, sebagai
indikasi adanya arogansi instituti. (3) Oleh karena itu, mesti ada strategi
Ombudsman RI untuk mereformasi kondisi ini. (4) Strategi ini termasuk menerapkan
penegakan hukum terhadap mereka yang secara nyata menolak atau tidak
menjaankan rekomendasi dari lembaga ini.” (AO9-P19) Kompas, Rabu, 4 November
2015
Paragraf di atas dikembangkan dengan menempatkan kalimat pertama sebagai
kalimat utama yang berupa pertanyaan. Kalimat tersebut memuat pertanyaan tentang
keadaan Ombudsman Republik Indonesia. Selanjutnya, kalimat kedua, ketiga, dan
keempat merupakan kalimat penjelas yang memuat jawaban dari pertanyaan pada
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kalimat utama. Hal yang dijelaskan pada ketiga kalimat tersebut adalah banyak
rekomendasi Ombudsman RI tidak dipatuhi, perlu ada strategi Ombudsman RI untuk
mereformasi kondisi, dan Indonesia harus menerapkan penegakan hukum terhadap
mereka yang secara nyata menolak atau tidak menjalankan rekomendasi dari lembaga
Ombudsman.

Contoh 72:
“Apakah kemenangan „marhaen‟ Jokowi ini pertanda penolakan rakyat atas
sistem kapitalisme liberal seperti yang digambarkan Moore? Mengambil risiko
„salah‟, saya menjawab „tidak‟. Kemunculan Jokowi lebih mengungkapkan
„eksperimen politik rakyat‟ mendudukan kalangan sendiri (rakyat) memimpin bangsa
ini tanpa, secara serius mempersoalkan system ekonomi yang berlaku.”( AO2-P6)
Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan

pola paragraf pertanyaan karena

kalimat pertama paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang berupa pertanyaan.
Kalimat tersebut memuat pertanyaan tentang makna kemenangan „marhaen‟ Jokowi.
Selanjutnya, kalimat kedua dan ketiga merupakan kalima penjelas yang memuat
uraian jawaban dari pertanyaan pada kalimat utama. Hal yang dijelaskan pada kedua
kalimat tersebut, yakni kemunculan Jokowi bukan sebagai pertanda penolakan rakyat
atas kapitalisme liberal tetapi lebih mengungkapkan „eksperimen politik rakyat‟.
Contoh 73:
“Dalam situasi jangkar ekonomi global tak berkinerja, apakah negara
mampu membangun optimisme? Jawabannya: ada. Pengeluaran pemerintah, dipadu
kinerja BUMN yang produktif, sedikit banyak memberi pengharapan. Bahkan, dari
mulut Jokowi sendiri keluar perintah pelonggaran syarat penggelontoran dan
penurunan suku bunga kredit usaha rakyat tahun ini dan menaikkan alokasinya dari
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Rp 30 triliun menjadi Rp 90 triliun pada 2016 (Kompas, 6/10/2015).(5) Namun,apa
ada landasan kuat yang mendorong lahirnya model pembangunan pasca elite?”
(AO2-P12) Kompas, Senin, 2 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan menempatkan kalimat pertama
sebagai kalimat utama yang berupa pertanyaan. Kalimat tersebut memuat pertanyaan
tentang kemampuan negara membangun optimisme. Selanjutnya, kalimat kedua,
ketiga, dan keempat merupakan kalimat penjelas yang memuat jawaban dari
pertanyaan pada kalimat utama. Ada pula kalimat kelima sebagai kalimat tanya
penegas yang berfungsi menegaskan pernyataan pada kalimat utama.
Contoh 74:
”Bagaimana kita bisa terlibat? Kita hanya perlu lebih banyak melihat dan
mendengar langsung. Langsung itu artinya dari luar layar monitor HP, tablet, atau
laptop-mu! Ada banyak hal yang tak berada di tempatnya. Datang ke sana, diam, dan
amati dengan rendah hati. Rendah hati artinya kita datang dengan pertanyaan,
bukan jawaban. Sekalipun ada perasaan dibutuhkan, kita datang bukan untuk jadi
pahlawan, bukan untuk mengurui, tapi mempelajari, mengenali, sambil mencari apa
yang bisa kita bantu. Lalu biarkan hatimu mengatakan apa yang bisa kamu
lakukan”.(AO6-P10) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola paragraf pertanyaan karena
kalimat pertama paragraf tersebut merupakan kalimat utama yang berupa pertanyaan.
Kalimat tersebut memuat pertanyaan tentang cara terlibat untuk membantu orangorang yang membutuhkan. Selanjutnya kalimat utama tersebut dijelaskan dengan
kalimat penjelas. Kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan kedelapan
merupakan kalimat penjelas karena merupakan pengembangan dari kalimat utama.
Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan tentang cara terlibat untuk membantu yang
membutuhkan.
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Jumlah keseluruhan paragraf yang menggunakan pola ini adalah 12 paragraf.
Data terkait paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
n. Paragraf Tidak Berpola
Peneliti menemukan paragraf

yang tidak berpola. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dari 404 paragraf artikel opini terdapat 43 paragraf yang tidak
berpola. Data terkait paragraf tersebut terdapat pada lampiran.
Berikut beberapa uraian contoh paragraf tidak berpola dalam artikel opini
surat kabar harian Kompas edisi 1-7 November 2015.
Contoh 75:
“Pertayaan penting yang melatarbelakangi tulisan ini adalah: dalam situasi
perekonomian global di bawah cerpu kapitalisme liberal yang „kian‟ tak stabil,
dapatkah negara menawarkan optimisme dengan „model pembangunan pasca elite‟
yang berpengaruh konstruktif terhadap penguatan demokrasi?” (AO2-P1) Kompas,
Senin, 2 November 2015
Tulisan tersebut tidak termasuk paragraf karena hanya terdiri dari satu
kalimat. Tidak ada kalimat utama dalam tulisan tersebut. Dengan demikian tulisan
tersebut tidak memiliki pola paragraf.

Contoh 76:
“Memangnya di kota tidak bisa berarti?” (AO6-P3) Kompas, Selasa, 3
November 2015
Tulisan tersebut tidak termasuk paragraf karena hanya terdiri dari satu
kalimat. Tidak ada kalimat utama dalam tulisan tersebut. Dengan demikian tulisan
tersebut tidak memiliki pola paragraf.
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Contoh 77:
“Di hutan, kan, tidak ada mal, sinyal telepon, teve, internet, bakso?” Atau,
“Hobi, ya, hobi, pekerjaan itu pekerjaan, tidak bisa disatukan!” Lalu, tidak takut
binatang buas, kena malaria, diperkosa, atau bertemu setan?” (AO6-P4) Kompas,
Selasa, 3 November 2015
Himpunan kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagai paragraf karena tidak
memenuhi salah satu syarat paragraf yakni kesatuan. Artinya, paragraf tersebut tidak
memiliki pikiran utama sebagai pengontrol ide atau gagasan. Himpunan kalimat
tersebut menyampaikan tiga hal penting, yakni mempertanyakan keterbatasan
kehidupan di hutan, hobi dan pekerjaan yang tidak dapat disatukan, dan
mempertanyakan keadaan kehidupan di hutan.
Contoh 78:
“Indonesia punya 13.000 lebih pulau dan tak kurang dari 250 juta jiwa
penduduk. Dengan luas hampir 2 juta kilometer persegi, tentu ada banyak peluang
yang terbuka. Apalagi kalau kita baca surat kabar, rasanya tak pernah selesai
persoalan di negeri ini. (AO6-P9) Kompas, Selasa, 3 November 2015
Himpunan kalimat tersebut tidak memiliki pikiran utama sebagai pengontrol
ide atau gagasan. Himpunan kalimat tersebut menyampaikan tiga gagasan penting,
yakni jumlah pulau dan penduduk Indonesia, luas wilayah Indonesia, peluang kerja,
dan permasalahan di Indonesia.
Contoh 79:
“Kita pernah membaca di negara lain, misalnya pernah terjadi aksi
penembakan di sebuah sekolah di Finlandia yang menewaskan 8 siswa. Pelakunya
salah satu siswa di sekolah itu. Atau kasus Breivik yang meledakan sebuah bom dekat
gedung pemerintah di Oslo, Norwegia, serta menembak mati 69 orang di tengah
acara erkemahan pemuda. Pemenggalan polisi yang dilakukan oleh seorang imigran
pernah terjadi di Inggris. Atau, sekelompok radikal menembaki siswa di sebuah
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sekolah di Pakistan. Di Negeri kita, belum berselang lama juga pernah terjadi kasus
teror bom di ITC Depok, Jawa Barat, yang hingga kini pelakunya belum
tertangkap.” (AO12-P6) Kompas, Rabu, 4 November 2015
Himpunan kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagai paragraf karena tidak
memenuhi salah satu syarat paragraf yakni kesatuan. Artinya, paragraf tersebut tidak
memiliki pikiran utama sebagai pengontrol ide atau gagasan. Himpunan kalimat
tersebut menyampaikan lima hal, yakni aksi penembakan di sebuah sekolah di
Finlandia, kasus Breivik yang meledakan sebuah bom dekat gedung pemerintah di
Oslo, Norwegia, pemenggalan polisi yang dilakukan oleh seorang imigran di Inggris,
sekelompok radikal menembaki siswa di sebuah
Pada penelitian ini, peneliti juga menemukan pola pengembangan paragraf
yang paling dominan digunakan dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi
1-7 November 2015. Pola pengembangan paragraf yang paling dominan digunakan
adalah umum-khusus dengan jumlah 207 paragraf dari 404 paragraf. Pola
pengembangan paragraf ini terdapat pada setiap artikel opini yang diteliti. Jumlah
pola pengembangan paragraf umum-khusus yang terdapat pada setiap artikel opini
berkisar antara 3 sampai 13 paragraf.
Pola pengembangan paragraf umum khusus dominan digunakan penulis
dalam artikel opini surat kabar harian Kompas karena pola pengembangan paragraf
tersebut sudah akrab di kalangan penulis artikel opini. Hal ini memungkinkan penulis
untuk banyak menggunakan pola pengembangan paragraf ini dalam artikel opininya
agar tulisannya mudah dipahami oleh pembaca.
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4.3 Pembahasan Hasil
Berdasarkan analisis data, paragraf yang terdapat dalam artikel opini surat
kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015 dikembangkan menggunakan tiga
belas pola pengembangan paragraf. Ketiga belas pola pengembangan paragraf
tersebut adalah pola pengembangan paragraf ilustrasi, repetisi, umum-khusus,
khusus-umum, sebab-akibat, akibat-sebab, pemertentangan, analogi, contoh, definisi,
pemerincian, pembuktian, dan pertanyaan. Ketiga belas pola pengembangan paragraf
yang digunakan dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November
2015 memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut dapat dicermati sebagai berikut.
Hasil analisis data menunjukkan bahwa paragraf ilustrasi yang digunakan
dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015 memiliki
karakteristik, antara lain paragraf menyajikan gambaran mengenai suatu objek,
kalimat utama memuat pernyataan umum tentang objek yang digambarkan, dan
kalimat-kalimat penjelas dapat mengandung kata kunci tertentu (seperti, contohnya,
misalnya), tetapi dapat pula tidak.
Berbeda dengan paragraf ilustrasi, berdasarkan hasil analisis data paragraf
repetisi memiliki beberapa ciri khusus, yaitu pengulangan berupa kata atau kelompok
kata, pengulangan kata atau frasa tertentu terjadi pada kalimat penjelas, kalimat
utama mengandung kata atau frasa yang akan diulang pada kalimat penjelas, dan
kalimat pertama merupakan kalimat utama.
Adapun pola pengembangan paragraf umum-khusus memiliki karakteristik
yang dapat membedakannya dari pola lainnya. Hasil analisis data menunjukkan
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bahwa pola pengembangan paragraf umum-khusus memiliki karakteristik tertentu,
yaitu kalimat pertama merupakan kalimat utama, kalimat pertama memuat pernyataan
umum, pernyataan umum pada kalimat pertama dapat berupa fakta atau pendapat, dan
kalimat-kalimat selanjutnya memuat pernyataan khusus yang menjelaskan atau
menegaskan pernyataan pada kalimat utama,
Pada penelitian ini terdapat pula pola pengembangan paragraf khusus-umum.
Pola ini memiliki karakteristik yang bertolak belakang dengan pola pengembangan
pararaf

umum-khusus.

Berdasarkan

hasil

analisis

data

karakteristik

pola

pengembangan paragraf khusus-umum antara lain, kalimat utama terdapat pada
kalimat terakhir dalam paragraf, kalimat-kalimat penjelas terletak pada awal dan
tengan paragraf serta memuat gagasan khusus, dan tidak terdapat kalimat penegas.
Pada penelitian ini ditemukan juga paragraf yang berpola sebab-akibat. Pola
paragraf ini memiliki kekhasan yang membedakannya dengan pola lainnya.
Berdasarkan hasil analisis data, ciri khusus pola ini adalah kalimat pertama sebagai
kalimat utama, kalimat utama memuat unsur sebab, kalimat-kalimat selain kalimat
pertama merupakan kalimat penjelas, dan kalimat penjelas memuat unsur akibat dari
hal yang disampaikan pada kalimat utama,
Berbeda

dengan

pola

pengembangan

paragraf

sebab-akibat,

pola

pengembangan paragraf akibat-sebab memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan
analisis data karakteristik tersebut, yakni kalimat pertama sebagai kalimat utama,
kalimat utama memuat unsur akibat, kalimat-kalimat selain kalimat pertama
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merupakan kalimat penjelas, dan kalimat penjelas memuat unsur sebab terjadinya hal
yang disampaikan pada kalimat utama.
Selain keenam pola pengembangan paragraf tersebut, ada pula pola
pengembangan paragraf pemertentangan. Pola ini memiliki ciri khusus, yakni
kalimat-kalimat penjelas memuat penolakan terhadap ide yang terdapat pada kalimat
pertama, paragraf tersebut dikembangkan dengan mencermati perbedaan dari
sejumlah hal, dan terdapat penggunaan kata kunci tertentu yang mempertegas adanya
pemertentangan, seperti “Akan tetapi,…” dan ”Namun,…”.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola pengembangan paragraf
analogi memiliki ciri khusus. Ciri khusus yang dimaksud, yakni pengembangan
paragraf dilakukan dengan membandingkan hal yang sifatnya umum dengan hal yang
sifatnya khusus atau hal yang belum dikenal dianalogikan dengan sesuatu yang sudah
dikenal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa paragraf yang berpola
pengembangan paragraf dengan contoh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat
dicermati ciri khusus pola pengembangan dengan contoh yang terdapat dalam
paragraf artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015. Ciri
khusus tersebut, antara lain kalimat utama memuat pernyataan umum, kalimat
penjelas memuat pernyataan-pernyataan khusus berupa contoh, dan terdapat kata
kunci tertentu yang menjadi kekhasan pola ini (seperti).
Pola pengembangan paragraf yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah
definisi. Paragraf definisi dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7
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November 2015 memiliki karakteristik, antara lain kalimat utama berupa definisi
mengenai suatu istilah, dan letak kalimat utama bersifat fleksibel artinya letaknya
dapat diawal, tengah, atau akhir paragraf.
Dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015
terdapat pula paragraf yang menggunakan pola pemerincian. Berdasarkan hasil
analisis data dapat dicermati kekhasan pola ini. Beberapa kekhasan yang dimaksud,
antara lain pikiran utama dapat berupa pendapat atau fakta, dan kalimat-kalimat
penjelas memuat sejumlah rincian fakta atau alasan untuk menjelaskan pikiran utama,
kalimat utama bersifat fleksibel artinya terdapat pada awal, tengah, atau akhir.
Selain beberapa pola pengembangan paragraf yang telah dijelaskan, ada pula
pola pengembangan paragraf pembuktian yang digunakan dalam artikel opini
tersebut. Berdasarkan hasil analisis data, dapat dicermati ciri khusus pola ini, yakni
kalimat utama hadir di awal paragraf, terdapat kalimat penjelas yang memuat fakta
untuk menjelaskan kalimat utama.
Dalam penelitian ini terdapat pula paragraf yang menggunakan pola
pengembangan paragraf pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis data dapat dicermati
karakteristik pola tersebut, antara lain kalimat pertama sebagai kalimat utama yang
berupa peranyaan dan kalimat penjelas memuat jawaban dari pertanyaan pada kalimat
utama.
Selain ketiga belas pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam artikel
opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015, peneliti menemukan
paragraf yang tidak berpola sebanyak 43 paragraf dari 404 paragraf yang diteliti. Dari
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24 artikel opini yang diteliti, terdapat 20 artikel yang memiliki paragraf tidak berpola.
Terdapat 4 artikel opini yang tidak memiliki paragraf yang tidak berpola.
Paragraf yang ditemukan tidak berpola berupa paragraf yang hanya terdiri dari
satu kalimat dan tidak memiliki kalimat utama. Beberapa kalimat tersebut merupakan
kalimat penjelas lanjutan dari kalimat utama yang terdapat pada paragraf sebelumnya.
Adapun paragraf yang tidak berpola tersebut terdiri dari beberapa kalimat,
tetapi tidak memiliki kalimat utama. Dalam hal ini, kalimat-kalimat tersebut hanya
memiliki satu unsur saja, yakni kalimat penjelas karena hanya memuat kalimat
penjelas. Himpunan kalimat tersebut tidak dapat disebut sebagai paragraf karena tidak
memenuhi salah satu syarat paragraf yakni kesatuan. Artinya, paragraf tersebut tidak
memiliki pikiran utama sebagai pengontrol ide atau gagasan. Hal ini dapat terjadi
kemungkinana karena penulis artikel opini tidak memahami aturan-aturan
kebahasaan. Dalam hal ini, aturan kebahasaan tentang penggunaan paragraf.
Dalam penelitian ini dicermati juga pola pengembangan paragraf yang paling
dominan digunakan dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7
November 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengembangan paragraf
umum-khusus paling dominan digunakan dalam artikel opini surat kabar harian
Kompas edisi 1–7 November 2015. Pola ini dominan digunakan karena sudah
terkenal di kalangan penulis artikel opini. Hal ini memungkinkan penulis untuk
banyak menggunakan pola pengembangan paragraf ini dalam artikel opininya agar
tulisannya mudah dipahami oleh pembaca.
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4.4 Triangulasi
Triangulasi penyidik dilakukan untuk mengetahui dengan pasti kebenaran
data. Hal yang dilakukan peneliti adalah memberikan seluruh hasil analisis data untuk
dikaji oleh Dr. Y. Karmin, M.Pd. Berikut ini dipaparkan hasil triangulasi dari
penyidik .
Berdasarkan hasil triangulasi, penyidik menyetujui hasil analisis pada 402
data, sedangkan 2 data lainnya tidak disetujui dan mendapat perbaikan. Kedua data
yang tidak disetujui tersebut adalah AO19-P16 dan AO3-P8. Pada AO19-P16
penyidik tidak setuju, jika digolongkan sebagai pola pengembangan paragraf analogi
karena ciri utama yang ditampilkan dalam paragraf lebih menunjukkan pola
pengembangan paragraf sebab akibat. Ciri utama tersebut adalah kalimat utama
memuat unsur sebab dan kalimat penjelas memuat unsur akibat, serta dibubuhi kata
kunci ”Akibatnya,…” pada kalimat penjelas yang mempertegas ciri pola paragraf
tersebut. Pada AO3-P8 penyidik tidak setuju, jika peneliti mengatakan bahwa
gagasan-gagasan pada AO3-P8 tidak memiliki kalimat utama. Menurut penyidik,
AO3-P8 memilki kalimat utama, yakni masalah yang harus diatasi. Berdasarkan
perbaikan itu paragraf tersebut diketahui berpola umum-khusus. Setelah diperbaiki,
hasil penelitian dinyatakan sudah benar oleh penyidik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan dua hal.
Penelitian pola pengembangan paragraf dalam artikel opini surat kabar harian
Kompas edisi 1–7 November 2015 menunjukkan bahwa pola pengembangan paragraf
yang digunakan terdiri dari ilustrasi, repetisi, umum-khusus, khusus-umum, sebabakibat, akibat-sebab,

pemertentangan, analogi, contoh, definisi, pemerincian,

pembuktian, dan pertanyaan.
Selain itu, hasil analisis data dan pembahasan juga menunjukkan bahwa pola
pengembangan paragraf yang paling dominan digunakan dalam artikel opini surat
kabar harian Kompas edisi 1–7 November 2015 adalah umum-khusus. Jumlah
paragraf yang menggunakan pola ini adalah 207 dari 404 paragraf yang diteliti.

5. 2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberi saran kepada
penulis artikel opini, mahasiswa Pendidika Bahasa Sastra Indonesia, dan peneliti lain.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola pengembangan paragraf belum
semuanya digunakan dalam artikel opini surat kabar harian Kompas edisi 1–7
November 2015. Unsur-unsur paragraf yang digunakan pun masih belum lengkap.
Oleh karena itu, keterampilan dan ketelitian para penulis artikel opini perlu
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ditingkatkan lagi. Keterampilan yang dimaksud adalah penulis artikel opini sebaiknya
dalam menulis tidak hanya mencermati isi artikel opini, tetapi juga mencermati
pemakaian pola pengembangan paragraf. Kecermatan dalam menggunakan pola
pengembangan paragraf dapat mempengaruhi kualitas artikel opini. Cermat dalam
menggunakan pola pengembangan paragraf berarti tepat dan lengkap dalam
menggunakan unsur-unsur paragraf, sehingga tulisan mudah dipahami oleh pembaca.
Selain itu, sebaiknya penulis artikel opini variatif dalam menggunakan pola
pengembangan paragraf paragraf agar pembaca semakin tertarik membaca dan
mengetahui isi artikel opini. Dengan demikin, diharapkan hasil penelitian ini bisa
bermanfaat bagi masyarakat penulis artikel opini, yakni untuk dijadikan panduan
dalam menulis di setiap paragraf.
Selain itu, peneliti juga berharap mahasiswa Pendidikan Bahasa Sastra
Indonesia dapat membuat tulisan opini yang baik dan benar. Dalam hal ini,
kelengkapan unsur-unsur paragraf dapat dicermati dengan baik., sehingga pola
pengembangan paragraf yang digunakan benar. Penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan referensi dalam mempelajari tentang pola pengembangan paragraf.
Penelitian menyadari bahwa penelitian ini banyak kelemahan. Peneliti
berharap peneliti selanjutnya dapat memberikan kesempurnaan bagi penelitian
serupa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang
akan mengkaji tentang pola pengembangan paragraf.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan artikel opini pada surat kabar
harian Kompas sebagai objek penelitian. Peneliti berharap, peneliti selanjutnya dapat
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Analisis Pola Pengembangan Paragraf
Tabel 1. Kompas, Minggu, 1 November 2015 “Presiden Tanpa Pemuda”
KODE
DATA
AO1-P1

AO1-P2

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Bulan Agustus 2014 saya memberi
catatan khusus dalam kolom ini tentang
nilai penting bicara tentang pemuda,
mengingat postur penduduk Indonesia
usia produktif (15-35 tahun) mencapai
lebih dari 60 persen.
(2) Kenyataan lain menunjukkan bahwa
50 persen lebih penduduk yang bekerja
menanggung beban separuh lainnya,
sementara kualitas tenaga kerja
Indonesia lebih dari 50 persen
didominasi lulusan sekolah dasar.
(3) Bisa ditebak, kualitas tenaga kerja
Indonesia di bawah tetangga utama di
ASEAN, dari Singapura, Malaysia,
Filipina, hingga Thailand.”

Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

“(1) Oleh karena itu, sungguh
menyedihkan, di tengah situasi perayaan
Sumpah Pemuda yang berlanjut dengan
Hari Pahlawan, tidak cukup hadir
komunikasi panduan kebangsaan dari
Presiden atau juru komunikasi Presiden
dan elite politik untuk merenungi pemuda
dan masalahnya.”

Tidak ada kalimat utama. Tulisan hanya
terdiri dari satu kalimat. Namun, ada
transisi berupa kelompok kata dalam
kalimat tersebut yakni “(1) Oleh karena
itu,…”.

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Catatan khusus tentang pemuda dan kualitas
tenaga kerja Indonesia didominasi lulusan
sekolah dasar.
Hal umum:
Kualitas tenaga kerja Indonesia rendah.

Tidak berpola
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“(1)Perayaan Sumpah Pemuda kali ini
terasa adem-ayem. (2) Yang mencolok
adalah berita demonstrasi perburuhan
dan peledakan bom, disusul kemudian
berita tentang tenaga kerja Tiongkok,
perbatasan yang diklaim Tiongkok, atau
kritik tentang isu penyatuan beberapa
BUMN untuk mendukung investasi
Tiongkok, sebuah strategi yang dikritik
jungkir balik bagaikan menggadaikan
bangsa, demikian juga tentang Freeport
yang diberi komentar saling berlawanan
oleh pembantu presiden.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

AO1-P4

“(1) Dengan kata lain, pasca setahun
pemerintahan, jargon kerja Presiden
yang pragmatis dihadapkan dengan
kenyataan kekuatan ekonomi dan politik
dua raksasa dunia: Amerika dan
Tiongkok di tengah ledakan jumlah
penduduk muda Indonesia yang
kualitasnya di bawah negara-negara
ASEAN.”

Tidak ada kalimat utama. Tulisan hanya
terdiri dari satu kalimat.
Namun, ada transisi berupa kelompok
kata dalam kalimat tersebut yakni “(1)
Dengan kata lain,…”.

Tidak berpola

AO1-P5

“(1) Harap mahfum, masyarakat sipil
menuntut panduan sikap kebangsaan
berbasis filosofi bangsa untuk
menghilangkan beragam kekhawatiran.
(2) Sebutlah, panduan kebangsaan arah
serta strategi politik luar negeri di tengah
persaingan Amerika, Jepang, India,
hingga Tiongkok. (3) Atau juga panduan
kebangsaan perlindungan tenaga kerja
lokal ketika tenaga kerja Tiongkok
menyerbu dari tingkat manajemen hingga

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).
Transisi: “Bahkan,…”.

Umum-khusus.

AO1-P3

Umum khusus
Catata:
Hal umum:
Perayaan Sumpah Pemuda yang tenang.
Hal khusus:
Hal mencolok, yakni berita demonstrasi
perburuhan, peledakan bom, dan berita
tentang tenaga kerja Tiongkok

Catatan:
Hal umum:
Panduan sikap kebangsaan berbasis filosofi
bangsa.
Hal khusus:
Panduan kebangsaan arah serta strategi,
panduan kebangsaan perlindungan tenaga
kerja lokal, dan panduan kebangsaan berkait
nilai Sumpah Pemuda.
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AO1-P6

AO1-P7

buruh. (4) Bahkan, panduan kebangsaan
berkait nilai Sumpah Pemuda, seperti
bahasa Indonesia yang dikeluhkan tidak
diberi dukungan strategi kebangsaan
yang kuat di tengah kualitas hidupnya
yang kehilangan daya tumbuh.”
“(1) Dalam sebuah diskusi terbatas
aktivis budaya dan politik, terbaca
sebuah kejengkelan: “Pemerintahan
sekarang dengan jargon kerja yang
pragmatis,meski diakui menunjukkan
nilai kerja, mulai kehilangan panduan
nilai kebangsaan. (2) Pemerintahan
hingga DPR bahkan polisi dan militer
terasa cenderung terpisah dari rakyat. (3)
Elite politik dan aktivis yang masuk
pemerintahan sibuk dengan proyek,
program, dan tergetnya sendiri, terlupa
dan gagal mengajak pemimpin nonformal
di masyarakat sipil di berbagai profesi
untuk berpartisipasi. (4) Akibatnya,
semua berjalan sendiri-sendiri untuk
survival, baik birokrasi yang berusaha
memenuhi segalanya yang serba
kelebihan target, demikian juga atmosfer
kritik, demonstrasi, terlebih rakyat yang
dibebani harga yang serba naik. (5)
Anehnya, staf komunikasi Presiden tidak
juga memunculkan kemampuan memandu
rakyat untuk memberi arah strategi
berbangsa.”
“(1) Haruslah diakui, pemerintahan
Jokowi enam bulan terakhir dengan jurus
kerja yang pragmatis, mampu memandu
harapan rakyat, terlebih dengan cerdik

Kalimat utama: (1).
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), dan (5).
Transisi:“Namun,…”.

Sebab akibat.

Kalimat utama: (1).
Kalimat penjelas: (2) dan (3)
Transisi: “Namun,..”.

Pemertentangan.

Catatan:
Sebab:
Pemerintah kehilangan panduan nilai
kebangsaan.
Akibat:
Pemerintah jauh dari rakyat, elite politik
dan aktivis sibuk dengan proyek, semua
berjalan sendiri-sendiri untuk survival, dan
staf komunikasi Presiden tidak juga
memunculkan kemampuan memandu rakyat
untuk memberi arah strategi berbangsa.

Catatan:
Hal yang dipertentangkan adalah jurus kerja
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menggerakan program populer merakyat,
dari kereta api, bendungan, sepak bola,
hingga kapal laut dalam negeri. (2)
Namun, sebagai sebuah bangsa,
pragmatism jargon kerja ternyata
tidaklah cukup.
(3) Warga bangsa akan mulai khawatir
ketika merasakan kehilangan panduan
politik makro yang menyangkut prinsip
filosofi sendi-sendi berbangsa berkait
dengan gagasan dasar pertahanan
ekonomi, pertahanan tenaga kerja,
agama hingga bahasa maupun mental
berbangsa.”
AO1-P8

“(1) Harus diingat, momentum Sumpah
Pemuda ataupun Hari Pahlawan
menunjukkan sejarah tentang
pragmatisme kerja pemuda membangun
negara dalam keadaan spirit kebangsaan.
(2) Agaknya, ini menjadi PR staf
komunikasi presiden dan elite politik
pasca setahun Presiden Jokowi.”

pragmatis dalam pemerintahan Jokowi

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

Umum khusus.
Catatan:
Hal umum:
Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan
menjadi sejarah pragmatisme kerja pemuda
membangun negara.
Hal khusus:
PR untuk staf komunikasi presiden dan elite
politik.
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Tabel 2. Kompas, Senin, 2 November 2015 “Pembangunan Pasca Kapitalis”
KODE
DATA

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF

AO2-P1

“(1)Pertayaan penting yang
melatarbelakangi tulisan ini adalah:
dalam situasi perekonomian global di
bawah cerpu kapitalisme liberal yang
„kian‟ tak stabil, dapatkah negara
menawarkan optimisme dengan „model
pembangunan pasca elite‟ yang
berpengaruh konstruktif terhadap
penguatan demokrasi?”

Tidak ada kalimat utama. Tulisan
hanya terdiri dari satu kalimat.

Tidak berpola

AO2-P4

“(1) Dalam penafsiran saya,
ketidakstabilan sistem global elitis ini
memberi tanda potensi gerak ke arah
tatanan „pasca kapitalisme liberal‟ bagi
lahirnya „model pembangunan pasca
elite‟.(2) Gejala ini, dalam proses politik
Eropa, menurut Moore, adalah
terpilihnya Jeremy Corbyn (66) sebagai
pemimpin Partai Buruh Inggris. (3)
Beberapa bulan yang lalu, Corbyn
adalah tokoh paling tak layak pilih (the
most unelectable person). (4) Dikenal
sebagai veteran politik kiri yang garang,
bermimpi berakhirnya kapitalisme telah
menjadi daya tarik Corbyn. (5) Bagi
Moore, ini tak hanya mengulang
pasangnya partai sayap kiri Syriza di
Yunani, demokrasi-sosial Berni Sanders
di AS, dan anti pengetatan belanja
negara (antiausterity) Nasionalis

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), dan (5).

Analogi.
Catatan:
Ketidakstabilan sistem global elitis
dianalogikan dengan proses politik Eropa,
terpilihnya Jeremy Corbyn (66) sebagai
pemimpin Partai Buruh Inggris.
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AO2-P6

AO2-P10

Skotlandia, tetapi juga Front Nasional
Perancis di bawah Maeri Le Pen, Fidez
di bawah Viktor Urban di Hongaria, dan
the UK Independence Party (UKIP) di
Inggris; sesuatu yang fundamental di
dalam sistem ekonomi kapitalis liberal”.
“(1) Apakah kemenangan „marhaen‟
Jokowi ini pertanda penolakan rakyat
atas sistem kapitalisme liberal seperti
yang digambarkan Moore?
(2) Mengambil risiko „salah‟, saya
menjawab „tidak‟. (3) Kemunculan
Jokowi lebih mengungkapkan
„eksperimen politik rakyat‟ mendudukan
kalangan sendiri (rakyat) memimpin
bangsa ini tanpa, secara serius
mempersoalkan system ekonomi yang
berlaku.”
“(1) Sementara devisa tergerus hingga
101,7 miliar dollar AS September dari
120miliar dollar AS awal 2015 (untuk
menstabilkan rupiah, membiayai impor,
penurunan pendapatan ekspor akibat
kelesuan permitaan Tiongkok yang
melambat ekonominya dan resesi
berkepanjangan) pada saat yang sama
suku bunga perbankan harus dinaikkan
untuk mencegah inflasi.
(2) Kelangkaan likuiditas tak
terhindarkan, berbuntut pada gejala
demanufakturisasi. (3) Pengangguran
yang ditelorkannya mendorong
penurunan daya beli yang memperparah
kalangan modal dan menurunnya
investasi swasta domestik. (4) Ujungnya,

Kalimat utama: (1).
Kalimat pejelas: (2) dan (3).

Pertanyaan.
Catatan:
Kalimat utama berupa kalimat tanya. Hal
yang dipertanyakan adalah kemenangan
‘marhaen’ Jokowi.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).

Sebab akibat.
Catatan:
Sebab:
Devisa menurun dan pada saat yang sama
suku bunga perbankan harus dinaikkan
untuk mencegah inflasi..
Akibat:
Kelangkaan likuiditas, pengangguran, dan
potensi kontraksi pertumbuhan.
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potensi kontraksi pertumbuhan.”
AO2-P11

AO2-P12

AO2-P13

“(1) Dalam konteks sirkulasi
kepemimpinan politik, kemunculan
Jokowi memang bersifat „pasca elite‟.(2)
Namun, di dalam sistem ekonomi, negara
di bawah Jokowi secara struktural masih
berada dalam lingkup sistem (dan logika)
kapitalisme liberal bersifat elitis.
(3) Negara, secara tak otonom, terpaksa,
seperti terlihat dewasa ini, harus terus
menerus menyesuaikan diri.”

Kalimat utama: (1).
Kalimat penjelas: (2) dan (3)
Transisi: “Namun,…”.

Pemertentangan.

“(1)Dalam situasi jangkar ekonomi
global tak berkinerja, apakah negara
mampu membangun optimisme?
(2) Jawabannya: ada.
(3) Pengeluaran pemerintah, dipadu
kinerja BUMN yang produktif, sedikit
banyak memberi pengharapan.
(4) Bahkan, dari mulut Jokowi sendiri
keluar perintah pelonggaran syarat
penggelontoran dan penurunan suku
bunga kredit usaha rakyat tahun ini dan
menaikkan alokasinya dari Rp 30 triliun
menjadi Rp 90 triliun pada 2016
(Kompas, 6/10/2015).
(5) Namun,apa ada landasan kuat yang
mendorong lahirnya model pembangunan
pasca elite?”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)
Kalimat penegas: (5)

Pertanyaan

“(1)Menjawab pertanyaan ini, kita perlu
melihat gagasan ini „begawan
manajemen‟ dan mantan menteri BUMN
Tantri Abeng. (2) Dalam bukunya BUMR

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), (5), dan
(6)
Transisi: “Namun,…”.

Repetisi.

Catatan:
Gagasan pada kalimat (1) dipertentangkan
gagasan pada kalimat (2) dan (3). Hal ini
dipertegas dengan adanya kata penghubung
“Namun,…”

Catatan:
Kalimat utama berupa kalimat tanya. Hal
yang dipertanyakan adalah kemampuan
negara membangun optimisme.

Catatan:
Kelompok kata yang diulang pada paragraf
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:Badan Usaha Milik Rakyat, diterbitkan
Kompas-Gramedia (2015), Tantri
membuka terobosan baru yang berpotensi
membawa Indonesia ke model
pembangunan „pasca ekonomi liberal‟.(3)
Secara harfiah, BUMR adalah badan
usaha yang dianggotai rakyat dalam
bentuk korporasi.
(4) Namun, secara konseptual, proses
korporatisasi badan usaha ini adalah
membangun „raksasa ekonomi‟ secara
tak berpreseden.(5) Dengan data
Kementrian Koperasi dan UKM 2012
saja, Tantri memperlihatkan terdapat
56.534.592 unit usaha dalam skala ini
dengan daya serap tenaga kerja langsung
107.657.509 orang atau 97,2 persen dari
seluruh angkatan kerja. (6) Angka ini
tampak raksasa di hadapan usaha besar
yang hanya 4.968 unit dengan daya serap
tenaga kerja hanya mencapai 3.150.645
gg orang.”
AO2-P15

“(1) Korporatisasi adalah pembentukan
badan hukum usaha rakyat dalam bentuk
BUMR. (2) Ini, tulis Tantri, „adalah
solusi terhadap kelemahan struktural
koperasi, usaha kecil, dan mikro untuk
menjadi lembaga pelaku ekonomi yang
memiliki posisi sejajar dengan badanbadan usaha lain‟.(3) Di bawah
manajemen modern yang efektif,
diangggotai 56.534.592 unit usaha,
didukung 107.657.509 pekerja (lebih
besar dari 75 juta penduduk Thailand

tersebut adalah Badan Usaha Milik Rakyat
(BUMR).

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)

Definisi.
Catatan:
Kalimat (1) memuat definisi tentang
korporatisasi.
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AO2-P18

atau 90 juta penduduk Filipina), BUMR
ini akan jadi kekuatan bisnis tak termanai
dan memaksa badan-badan usaha milik
swasta (BUMS), BUMN, bahkan badan
usaha swasta milik asing (BUSMA)
bekerja sama. (4) Di samping qua jumlah
anggota BUMR itu telah menjadi pasar
tersendiri, artikulasi potensi bisnis di
bawah manajemen modern berpotensi
melahirkan kekuatan ekonomi tak
terbayangkan.”
“(1) Dari perspektif „subyektif‟ Presiden
Jokowi, keberhasilan mengembangkan
BUMR ini akan bersifat paradigmatik.
(2) Dengan itu, Jokowi mampu
memadukan dua hal sekaligus:
„kepemimpinan pasca elite‟ dan „model
pembangunan pasca elite‟.(3) Apa yang
disebut „membangun dari pinggiran‟,
dalam program kepresidenan,
menemukan rangka operasional melalui
gagasan Tantri Abeng ini. (4) Mengapa?
(5) Karena seluruh aktivitas BUMR
didasarkan pada pengolahan produk
lokal, pelaksanaannya bukan saja tak
memerlukan impor yang menghabiskan
devisa, melainkan juga berpotensi
mendorong ekspor dengan aktor utama
rakyat biasa. (6) Jika berhasil, julukan
liberating force bagi BUMR sama
nilainya dengan gerakan kredit kecil oleh
penerima hadiah Nobel Perdamaian 2006
Muhamad Yunus melalui Grameen Banknya.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas : (2), (3), (4), (5), dan
(6).

Sebab-akibat
Catatan:
Sebab:
Keberhasilan mengembangkan BUMR
bersifat paradigmatik.
Akibat:
Jokowi mampu memadukan
kepemimpinan pasca elite’ dan ‘model
pembangunan pasca elite’.
Seluruh aktivitas BUMR didasarkan
pada pengolahan produk lokal.
Liberating force bagi BUMR sama
nilainya dengan gerakan kredit kecil.
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Tabel 3. Kompas, Senin , 2 November 2015 "“Terobosan Sektor Energi” Oleh Pri Agung Rakhmanto
KODE
DATA
AO3-P1

AO3-P3

AO3-P4

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Satu tahun pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla berjalan,
perbaikan di sektor energi mulai
dirasakan. (2) Satu hal paling nyata
adalah terkendalinya besaran aggaran
subsidi energi (BBM dan listrik).”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Ada dua hal yang menjadi
penyebab utama turunnya anggaran
subsidi secara signifikan.
(2) Pertama, turunnya rata-rata harga
minyak dari kisaran 100 dolar AS per
barrel menjadi sekitar 60 dollar AS per
barrel. (3) Kedua, penerapan
kebijaksanaan reformasi subsidi energi
melalui langkah penyesuaian harga
yang cukup tepat, baik untuk harga
bahan bakar minyak (BBM) maupun
tariff listrik.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)
Transisi: “Pertama, kedua, …”.

“(1) Untuk BBM, subsidi bensin
premium dicabut dan subsidi solar
ditetapkan konstan Rp 1.000 per
liter.(2) Untuk listrik, diterapkan
kebijaksanaan penyesuaian tariff
otomatis secara berkala.
(3) Meskipun ada unsur “tertolong”
harga minyak rendah dan masih ada

Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Perbaikan di sektor energi mulai dirasakan.
Hal khusus:
Terkendalinya besaran aggaran subsidi energi
(BBM dan listrik).
Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Dua hal penyebab utama turunnya anggaran
subsidi secara signifikan.
Hal khusus:
Turunnya rata-rata harga minyak dan
penerapan kebijaksanaan reformasi subsidi
energi.

Khusus-umum.
Catatan:
Hal khusus:
Kebijakan untuk BBM dan listrik.
Hal umum:
Kebijakan reformasi subsidi energi merupakan
perbaikan fundamental nyata.
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sedikit inkonsistensi dalam
implementasiya, kebijakan reformasi
subsidi energi yang diterapkan
merupakan perbaikan fundamental
nyata yang telah dilakukan pemerintah
Jokowi-Kalla selama satu tahun ini.”
AO3-P5

AO3-P6

“(1) Namun, perbaikan dan prestasi itu
masih jauh dari cukup untuk dapat
menjawab tantangan dan
permasalahan sektor energi yang terus
bergerak (lebih) cepat dan berkembang
sedemikian kompleks.
(2) Diperlukan tidak hanya kerja keras
yang ekstra, tetapi juga kerja cerdas
yang tidak sekedar memandang dan
memperlakukan permasalahan energi
sebagai permasalahan biasa-biasa saja
(business as usual).”
“(1) Di sini saya melihat “sentuhan”
khas Presiden Jokowi yang identik
dengan sederhana, taktis, efektif, dan
efisien sangat relevan. (2) Hal ini yang
terasa kurang ada di sektor energi
selama satu tahun ini.
(3) Meskipun jajaran birokrasi
pemerintah di sektor energi tampak
berupaya sangat keras meyakinkan
publik bahwa kerja keras telah
dilakukan, dan mungkin memang sepeti
itu adanya, tetapi saya melihat sektor
energi masih minim terobosan cerdas
ala Presiden Jokowi.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)
Transisi: “Namun,…”.

Sebab-akibat

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

Pemertentangan

Catatan:
Sebab:
Perbaikan dan prestasi masih belum cukup
untuk menjawab tantangan dan permasalahan
sektor energi.
Akibat:
Diperlukan kerja keras dan kerja cerdas yang
ekstra dalam memperlakukan permasalahan
energi.

Catatan:
“Sentuhan” khas Presiden Jokowi
dipertentangkan dengan jajaran birokrasi
pemerintah di sektor energi
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AO3-P9

“(1) Tentu tidak semua terobosan
seperti contoh di atas dapat
diimplementasikan dengan mudah.
(2) Akan tetapi, mengingat sektor
energi adalah kunci, sementara
tantangan permasalahan di dalamnya
bergerak cepat dan semakin kompleks,
pendekatan penyelesaian masalah yang
tidak selalu terpaku pada pola
birokrasi regular yang sudah ada
mestinya lebih mewarnai cara
pengelolaan sektor energi sekarang
dan ke depan.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)
Transisi: “Akan tetapi,..”

Pemertentangan
Catatan:
Gagasan pada kalimat (1) dipertentangkan
oleh gagasan pada kalimat (2) dan (3). Hal ini
ditandai oleh pemakaian kata penghubung
“Akan tetapi,..”.
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Tabel 4. Kompas, Senin, 2 November 2015 “Memuliakan Bahasa Indonesia” Oleh Gufran Ali Ibrahim
KODE
DATA
AO4-P1

AO4-P7

DATA

UNSUR-UNSUR
PARAGRAF

“(1) Ikrar satu bangsa, satu tanah air,
dan (menjunjung) satu bahasa dalam
Sumpah Pemuda, 87 tahun lalu, telah
menaikkan status bahasa Melayu
menjadi bahasa Indonesia. (2) Ikrar ini
memperjumpakan semua ikatan
kelokalan.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Delapan puluh tahun lalu bahasa
Indonesia memang telah dimuliakan,
kemudian mengikat erat kita ke dalam
rumah besar Indonesia, tetapi dalam
satu-dua dekade terakhir kita
mengamati bahwa begitu banyak
tampilan berbahasa kita yang menarik
sekaligus mencemaskan.
(2) Menarik karena sebagai bangsa kita
telah membawa bahasa nasional kita,
bahasa Indonesia ke tingkat kemajuan
yang bisa mewadahi pertumbuhan
peradaban Indonesia. (3) Bahasa
Indonesia kini telah mengalami
metamorfosis linguistik yang begitu
hebat, dari bahasa pepatah-pepitih
menjadi bahasa lugas-rasional, dari
bahasa yang „meliuk-liuk‟ ke bahasa
yang lurus-linier, dari bahasa yang
berkelimpahan menjadi bahasa yag
ajek-padat.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Ikrar Sumpah Pemuda telah menaikkan status
bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia.
Hal khusus:
Ikrar memperjumpakan semua ikatan kelokalan.
Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Tampilan bahasa Indonesia yang menarik
sekaligus mencemaskan.
Hal khusus:
Tampilan bahasa Indonesia yang menarik dan
telah mengalami metamorfosis linguistik yang
hebat.
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AO4-P12

AO4-P15

“(1) Padahal, tinggi budi bahasa
sebagai wujud pemuliaan bahasa
haruslah ditandai dengan bahasa yang
merangkul dan tindak-tutur yang saling
memuliakan. (2) Bahasa kita adalah
bahasa negosiasi, menyatukan, bukan
memisahkan, memahami dan bukan
menekankan untuk memaksa dipahami.
(3) Tinggi budi bahasa haruslah
ditandai dengan bertindak-tutur untuk
menemukan jalan keluar, bukan untuk
menyodorkan jalan buntu, meletakan
„orang lain‟ sebagai mitra wicara bukan
lawan bicara. (4) Bahasa kita bukanlah
bahasa kemitraan, bukanlah tindak tutur
permusuhan.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)

“(1)Kita perlu berbahasa Indonesia
secara cermat, apik , dan santun.
(2Kecermatan berkelindan dengan
kegramatikalan dan kebernalaran.
(3) Keapikan berkaitan dengan estetika
bertutur yang mengatarsis jiwa. (4)
Adapun kesantunan berasosiasi dengan
pengelolahan etika bercakap. (5)
Berbahasa Indonesia secara cermat
adalah berbahasa yang bernalar,
berbahasa Indonesia secara apik adalah
berbahasa yang menggugah, dan
berbahasa secara santun adalah
berbahasa yang mengajak dan
merangkul.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)
Kalimat penegas: (5)

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Wujud pemuliaan bahasa. ditandai dengan
bahasa yang merangkul dan tindak-tutur saling
memuliakan
Hal khusus:
Bahasa negosiasi, budi bahasa, dan bahasa
bukanlah bahasa kemitraan.

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Berbahasa Indonesia secara cermat, apik, dan
santun.
Hal khusus:
Berbahasa Indonesia secara cermat adalah
berbahasa yang bernalar, berbahasa Indonesia
secara apik adalah berbahasa yang menggugah,
dan berbahasa secara santun adalah berbahasa
yang mengajak dan merangkul.
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Tabel 5. Kompas, Selasa, 3 November 2016 “Bela Negara Progresif “ Oleh Farouk Muhamad
KODE
DATA

DATA

AO5-P2

“(1) Program dimulai secara serentak di
45 kabupaten dan kota dengan 4.500
warga sipil dipersiapkan untuk menjadi
kader Pembina.
(2) Kemenham juga menargetkan 100 juta
kader bela negara dalam 10 tahun ke
depan. (3) Menham Ryamizard Ryacudu
mengatakan, program itu dimaksudkan
untuk mempersiapkan rakyat dalam
menghadapi ancaman militer dan
nirmiliter seperti tertera dalam UU No 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan negara
dan Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. (4)
Menham menegaskan, program bela
negara dapat membangkitkan rasa cinta
tanah air dan sebagai manifestasi gerakan
revolusi mental.”
”(1) Gagasan itu serentak menuai
dukungan dan penolakan.
(2) Mereka yang mendukung
mengemukakan bahwa program bela
negara diyakini mampu memperbaiki
mental bangsa melalui pembangunan etos
disiplin, terutama dalam memperkuat
ketaatan hukum rakyat dan menyelesaikan
beragam penyakit sosial. (3) Di sisi lain,
meski Menhan menegaskan bahwa
program bela negara tak sebatas
mengangkat senjata dan akan disesuaikan
dengan keahlian setiap peserta, mereka

AO5-P3

UNSUR-UNSUR PARAGRAF
Kalimat utama: (4)
Kalimat penjelas: (1), (2), dan (3)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Pemerincian
Catatan:
Hal yang diperinci adalah program bela
negara.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)

Umum-khusus

Catatan:
Hal umum:
Dukungan dan penolakan terhadap program
bela negara.
Hal khusus:
Program bela negara diyakini mampu
memperbaiki mental bangsa.
Program bela negara tak sebatas
mengangkat senjata.
Kekhawatiran mereka yang menolak
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AO5-P5

AO5-P6

yang menolak bela negara melihat
program ini sebagai pendidikan militer
atau militerisasi rakyat. (4) Kekhawatiran
mereka yang mengkritisi program ini
dapat dimaklumi karena luasnya definisi
„ancaman‟, resiko munculnya kelompok
kekerasan dan belum terformulasikan
metode pelatihan.”
“(1) Diskursus militerisme ini sangat
kentara dalam pidato Menhan yang
menyebutkan bahwa negara membolehkan
demonstrasi, sekarang negara meminta
warganya bela negara.(2) Pernyataan itu
meletakan demonstrasi pada kutub yang
bersebrangan dari kecintaan kepada
negara. (3) Dari sudut pandang prinsip
republik demokratis, setiap bentuk
demonstrasi akan dilihat sebagai upaya
sipil untuk memperbaiki negara-sebuah
upaya demokratis dalam mencintai
negara.”
“(1) Sebuah ancaman dan pelaksanaan
bela negara juga harus dipahami secara
kontekstual.
(2) Dalam konteks kesejarahan,
pendidikan bela negara semestinya
diletakan dalam tiga tahap gelombang
nasionalisme: (i) nasionalisme prakemerdekaan, yakni nasionalisme untuk
merebut kemerdekaan (Soedjatmoko,
1991); (ii) nasionalisme pasca
kemerdekaan, yakni nasionalisme untuk
mengisi kemerdekaan dengan memperkuat
elemen-elemennya (Rahmat Witoelar,

program bela negara karena luasnya
definisi „ancaman‟.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

Repetisi
Catatan:
Kata yang diulang pada paragraf tersebut
adalah demonstrasi.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Pemahaman secara kontekstual terhadap
ancaman dan program bela negara.
Hal khusus:
Tiga tahap gelombang nasionalisme dalam
pendidikan bela negara berdasarkan konteks
kesejarahan.
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1991); dan (iii) nasionalisme kebangkitan,
yakni nasionalisme yang memberi
kebangkitan nasional dalam kesejajaran
dengan bangsa lain (Moerdiono, 1991).
(3) Bangsa Indonesia saat ini seharusnya
berada dalam nasionalisme gelombang
ketiga yang berorientasi pada hikmah jati
diri dalam persaingan kemakmuran
antarbangsa.”
AO5-P7

AO5-P9

“(1) Nasionalisme gelombang ketiga juga
mengontekstualisasikan bela negara untuk
berjuang melawan yang lalim, baik
perseorangan maupun struktural, misalnya
terhadap konglomerat yang mengorek
kekayaan alam bumi pertiwi dan
membawa ke luar negeri atau koruptor
yang menghisap kesejahteraan rakyat. (2)
Tantangan seperti itu bukan lagi
tantangan fisik, melainkan tantangan
dalam menguatkan kapasitas sipil.
(3) Konsep dan metode pelatihan bela
negara, oleh sebab itu, tidak militeristik,
sebab meletakan disiplin militer sebagai
panasea bagi revolusi mental adalah
sebuah simplifikasi masalah.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

“(1) Selama ini sudah terdapat banyak
kearifan sipil yang dapat menjadi modal
bagi program bela negara. (2) Masyarakat
pesantren, misalnya, mengutamakan nilai
kedisiplinan melalui ibadah dan
kolektivitas. (3) Pramuka sebagai gerakan
nasional bahkan telah berkiprah selama
satu abad lebih untuk memupuk rasa cinta

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), dan
(5).

Contoh
Catatan:
Kalimat (1) memuat contoh tentang konsep
bela negara “berjuang melawan yang lalim”.

Contoh

Catatan:
Kalimat (2), (3), dan (5) memuat contoh
tentang kearifan sipil yang dapat menjadi
modal program bela negara.
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AO5-P10

sesama, tolong-menolong, disiplin, dan
solidaritas. (4) Gerakan pramuka
mengedepankan pendidikan
kewarganegaraan melalui keterampilan,
kesantunan, dan kreativitas. (5) Kegiatan
sipil yang berbasis individu seperti
filantropi atau sukarelawan yang bergiat
dalam pendidikan, kelestarian sejarah,
atau perlindungan alam, seperti Indonesia
mengajar, Akademi Berbagi, dan
Profauna, juga harus dilihat sebagai
bentuk bela negara.”
“(1) Bela negara sewajibnya juga tak
hanya berbentuk kegiatan nasional yang
pragmatis, tetapi juga kegiatan
professional dalam keseharian, seperti
investigasi pemberantasan korupsi atau
berprofesi sebagai pelayan publik seperti
guru, pegawai negeri, dan dokter di
daerah terpencil. (2) Patrick Barr-Melej
(2001) melalui sejarah Cile
mencontohkan, kelas menengah melalui
penguatan profesi-profesi keahlian sangat
berperan penting dalam mewujudkan
nasionalisme progresif sebagai alternatif
dari nasionalisme militeristik. “

AO5-P11 “(1) Pembelajaran yang bersifat satu arah
seperti penataan P4 pada masa Orde Baru
sudah terbukti kurang efektif. (2) Oleh
sebab itu, pendidikan bela negara
haruslah menggunakan metode progresif
yang meletakan peserta didik sebagai
subyek.
(3) Pendekatan metode pembelajaran

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

Contoh
Catatan:
Kalimat (2) memuat contoh tentang bela
negara dalam bentuk kegiatan profesional.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).
Transisi: “Oleh sebab itu,…”.

Sebab-akibat
Catatan:
Sebab:
Pembelajaran yang bersifat satu arah pada
masa Orde Baru terbukti kurang efektif.
Akibat:
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berbasis siswa (student centered learning)
dapat digunakan karena menuntut sang
pembelajar menjadi aktif dalam berpikir
kritis, mampu mengenali masalah di
sekitar mereka, dan aktif mencari solusi.
(4) Pelayanan sipil (Zivildienst) dengan
mendorong anak muda lulusan sekolah
menengah atas mengabdi pada beragam
institusi publik. (5) Mereka dilatih untuk
menguasai keahlian tertentu, berdisiplin
dalam waktu kerja.”

Pendidikan bela negara haruslah
menggunakan metode progresif, pendekatan
metode pembelajaran berbasis siswa,
pelayanan sipil dalam bentuk pengabdian dan
berdisiplin dalam waktu kerja.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119

Tabel 6. Kompas, Selasa, 3 November 2015 “Apa yang Salah dengan Volunter?” Oleh Butet Manurung
KODE
DATA

DATA

UNSUR-UNSUR
PARAGRAF

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF

AO6-P3

“(1) Memangnya di kota tidak bisa
berarti?”

Tidak ada kalimat utama. Tulisan
ini hanya terdiri dari satu kalimat.

Tidak berpola

AO6-P4

“(1) Di hutan, kan, tidak ada mal,
sinyal telepon, teve, internet, bakso?”
(2) Atau, “Hobi, ya, hobi, pekerjaan
itu pekerjaan, tidak bisa disatukan!”
(3) Lalu, tidak takut binatang buas,
kena malaria, diperkosa, atau
bertemu setan?”

Tidak berpola

AO6-P9

“(1) Indonesia punya 13.000 lebih
pulau dan tak kurang dari 250 juta
jiwa penduduk. (2) Dengan luas
hampir 2 juta kilometer persegi, tentu
ada banyak peluang yang terbuka.
(3) Apalagi kalau kita baca surat
kabar, rasanya tak pernah selesai
persoalan di negeri ini.

Himpunan kalimat tersebut tidak
tidak memiliki pikiran utama
sebagai pengontrol ide atau
gagasan. Himpunan kalimat
tersebut menyampaikan tiga
gagasan penting, yakni
mempertanyakan keterbatasan
kehidupan di hutan, hobi dan
pekerjaan yang tidak dapat
disatukan, dan mempertanyakan
keadaan kehidupan di hutan.
Himpunan kalimat tersebut tidak
tidak memiliki pikiran utama
sebagai pengontrol ide atau
gagasan. Himpunan kalimat
tersebut menyampaikan tiga
gagasan penting, yakni jumlah
pulau dan penduduk di Indonesia,
luas wilayah Indonesia, peluang
kerja, dan permasalahan di
Indonesia.

Tidak berpola.
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AO6-P10

AO6-P12

”(1) Bagaimana kita bisa terlibat?
(2) Kita hanya perlu lebih banyak
melihat dan mendengar langsung.
(3) Langsung itu artinya dari luar
layar monitor HP, tablet, atau laptopmu! (4) Ada banyak hal yang tak
berada di tempatnya.(5) Datang ke
sana, diam, dan amati dengan rendah
hati. (6) Rendah hati artinya kita
datang dengan pertanyaan, bukan
jawaban. (7) Sekalipun ada perasaan
dibutuhkan, kita datang bukan untuk
jadi pahlawan, bukan untuk
mengurui, tapi mempelajari,
mengenali, sambil mencari apa yang
bisa kita bantu. (8) Lalu biarkan
hatimu mengatakan apa yang bisa
kamu lakukan”.
“(1) Ada lagi model pertanyaan yang
sering saya jumpai, „Kak, saya suka
bertualang, saya juga ingin mengajar
di rimba, tapi saya takut gelap.
Bagaimana ya?‟ atau „Kak, saya
sangat ingin mengajar anak-anak
jalanan, tapi orang tua saya ingin
saya jadi PNS.‟ (2) Menghadapi
pertanyan itu, saya biasanya seyumsenyum saja. (3) Atau kalau sudah
terpojokan saya bilang, „bereskan
dulu tapi-mu ya, setelah itu baru kita
ngobrol lagi.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), (5),
(6), (7), dan (8
Transisi: “Lalu,…”.

Pertanyaan

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

Sebab-akibat.

Catatan:
Kalimat utama berupa kalimat tanya.
Hal yang dipertanyakan adalah cara
terlibat untuk membantu orang-orang
yang membutuhkan.

Catatan:
Hal umum:
Beberapa model pertanyaan yang
memuat unsur keragu-raguan untuk
bertindak diajukan kepada penulis
Hal khusus:
Penulis menjawab pertanyaan dengan
senyuman atau dengan kalimat
„bereskan dulu tapi-mu ya, setelah itu
baru kita ngobrol lagi.”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121

AO6-P13

“(1) Rasanya sulit menumbuhkan
kekuatan pikiran dan hati kita kalau
kita sendiri sudah membatasi diri kita
dengan banyak „tapi‟. (2) Akan selalu
ada alasan kalau kita fokus pada
kalimat di belakang kata „tapi‟.
(3) Karena bisa dibayangkan apa
yang akan terjadi, bukan? (4) Bahwa
dia tidak (akan) berusaha ke rimba
atau apapun mimpinya karena dia
punya banyak „tapi‟. (5) Bagaimana
kalau kalimat „tapi itu kita balik?
(6) „Kak sebenarnya orang tua saya
ingin saya jadi PNS, tetapi saya
sangat ingin mengajar anak-anak
jalanan.‟ (7) Dan „Kak, saya itu
sangat takut gelap, tapi saya suka
bertualang dan ingin mengajar di
rimba!”

AO6-P21 “(1) Kekayaan batin akan senantiasa
membuat kita bergairah. (2) Namun,
tentu gairah akan berlipat ganda
kalau kita bisa memberi manfaat buat
orang lain.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), (5),
(6), dan (7)

Repetisi

Kalimat utama: (1).
Kalimat penjelas : (2)
Transisi: “Namun,..”.

Pemertentangan

Catatan:
Kata yang diulang pada paragraf
tersebut adalah kata “tapi” .

Catatan:
Gagasan pada kalimat (1)
dipertentangkan gagasan pada kalimat
(2). Hak ini ditandai dengan pengguaan
kata penghubung “Namun,..”.
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Tabel 7. Kompas, Selasa, 3 November 2015 “Pilkada Serentak, Reformasi Odasios” Oleh Irfan Ridwan
Maksum
KODE
DATA

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

AO7-P5

“(1) Grindle meyakini semua
bermuara pada motivasi auktor –
auktor politik. (2) Asumsinya adalah,
pertama, sangat dipengaruhi oleh
prilaku politik para auktor tersebut.
(3) Kedua, sama sekali bukan
diarahkan untuk menciptakan nilai
baru dalam distribusi kekuasaan di
antara mereka, melainkan
melanggengkan yang ada dengan
wajah baru. (4) Ketiga, tidak ada
yang mampu mengantisipasi apa yang
akan terjadi, atau tidak ada
kemampuan untuk memprediksi apa
yang akan terjadi, sehingga amat
bergantung pada kompetisi antarauktor politik itu sendiri.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)
Transisi: “Kedua,…, Ketiga,…”.

AO7-P8

“(1) Secara umum, pergeseran UU No
22/1999 ke UU No 32/2004 disikapi
matang oleh jajaran birokrasi lokal
dan nasional. (2) Dengan demikian,
perilaku odasios tidak kental terjadi

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)
Transisi: “Dengan demikian,…”.

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Pemerincian
Catatan:
Hal yang diperinci adalah asumsi.

Sebab-akibat
Catatan:
Sebab:
Jajaran birokrasi lokal dan nasional
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di Indonesia saat terjadi perpindahan
dari mekanisme pemilihan dari DPRD
ke pilkada langsung. Berbeda dengan
di Amerika Latin.”
AO7-P9

“(1) Pilihan pilkada serentak
sesungguhnya juga bukan tidak
mengandung risiko. (2) Terdapat
sejumlah pertanda odasios, antara
lain, pertama, pilihan atas pilkada
serentak yang dibumbuhi tarik
menarik antara pilkada langsung dan
tak langsung (melalui DPRD)
memperkuat kesimpulan bahwa tidak
diyakininya oleh para politisi atas
pilkada langsung dengan mekanisme
baru. (3) Kedua, pilkada serentak
tetap tidak menambah nilai baru
dalam demokrasi dan beberapa
elemen bangsa Indonesia, dalam hal
ini sangat pragmatis. (3) Ketiga,
mengenai apa yang akan terjadi
dalam periode kepemimpinan hasil
pilkada serentak ini di tingkat
nasional/daerah pun tidak ada yang
optimis, bahkan sebaliknya berpikir
pesimistis.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).
Transisi: “Kedua,…, ketiga,…”.

menyikapi dengan matang
pergeseran undang-undang.
Akibat:
Perilaku odasios tidak kental terjadi
di Indonesia.
Pemerincian
Catatan:
Hal yang diperinci adalah tanda
odasios.
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AO7-P13

“(1) Kunci utama tata lembaga baru
adalah perlunya pemahaman oleh
semua elemen, termasuk jajaran
birokrasi lokal dan nasional,
mengenai nilai baru apa yang ingin
diraih dalam pilkada serentak.
(2) Niscaya, dari sini programprogram antisipasi akan ditetapkan
sendirinya, mengikuti nilai-nilai baru.
(3) Akhirnya kelak pilkada pun
terlembagakan denga wajah baru.
(4) Semoga!”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).

Sebab-akibat
Catatan:
Sebab:
Tata lembaga baru perlu pemahaman
oleh semua elemen.
Akibat:
Program-program antisipasi akan
ditetapkan sendirinya dan pilkada
pun terlembagakan denga wajah
baru.
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Tabel 8. Kompas, Selasa, 3 November 2015 “Ancaman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak” Oleh Bagong
Suyanto
KODE
DATA

DATA

AO8-P1

”(1) Batas kesabaran terhadap pelaku
tindak kekerasan seksual terhadap
anak tampaknya sudah benar-benar
habis. (2) Tak kurang dari Presiden
Joko Widodo sendiri kabarnya setuju
jika pelaku pemerkosaan terhadap
anak mendapat tambahan hukuman
berat.”

AO8-P4

“(1)Secara umum yang dimaksud
tindak pemerkosaan adalah hubungan
seksual yang dilakukan secara paksa
dan merugikan pihak korban.
(2) Pemerkosaan dapat didefinisikan
sebagai suatu usaha melempiaskan
nafsu seksual oleh seseorang (lelaki)
terhadap seorang korban (biasanya
perempuan) dengan cara yang
menurut moral/hokum yang berlaku

UNSUR-UNSUR PARAGRAF
Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Sebab-akibat
Catatan:
Sebab:
Kesabaran untuk pelaku tindak
kekerasan seksual terhadap anak
sudah habis.
Akibat:
Presiden Joko Widodo setuju jika
pelaku pemerkosaan terhadap anak
mendapat tambahan hukuman berat.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

Definisi.
Catatan:
Kalimat (1) memuat definisi tentang
pemerkosaan.
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AO8-P5

AO8-P7

adalah melanggar (Wignjosoebroto,
1997). (3) Sementara itu,Brownmiller
(1975) mendefinisikan pemerkosaan
sebagai pemaksaan terjadinya
hubungan seks terhadap perempuan
tanpa persetujuan atau tanpa
kehendak yang disadari oleh
perempuan itu.”
“(1) Pemerkosaan terhadap anak
adalah salah satu bentuk dari
tindakan kekerasan kejahatan yang
meresahkan. (2) Dampaknya bukan
sekedar menjadi luka fisik, melainkan
luka psikologis yang akan dibawa
dalam pikiran korban hingga ia
meninggal dunia.”
“(1) Bagi anak-anak korban tindak
pemerkosaan dan kemudian dibunuh,
mereka sesungguhnya bisa dikatakan
tergolong „beruntung‟ karena
penderitaannya telah berakhir ketika
mereka tewas. (2) Namun, bagi anakanak korban pemerkosaan yang
terselamatkkan atau dibiarkan hidup
oleh pelakunya, mereka mengalami
tekanan dan penderitaan yang seolah
tak berujung batas karena
pengalaman traumatis yang
dialaminya. (3) Dalam berbagai

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Pemerkosaan terhadap anak
meresahkan.
Sebab:
Dampak luka psikologis pada korban
pemerkosaan.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)
Transisi: “Namun,…”.

Pemertentangan
Catatan:
Hal yang dipertentangka adalah
perbedaan antara akibat yang
dirasakan korban pemerkosaan yang
dibunuh dan dibiarkan hidup.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
126

kasus anak yang menjadi korban
pemerkosaan biasanya akan stress
yang berkepanjangan, dan mustahil
tumbuh dengan mental yang
disorder.”
AO8-P12

“(1) Pengalaman selama ini telah
banyak membuktikan: alih-alih
dihukum berat dan dijatuhi vonis
maksimal, di Tanah Air ini ketika
kasus pemerkosaan terhadap anak di
bawa ke meja hijau, para pelaku
tindak pemerkosaan seringkali
dijatuhi hukuman ringan.
(2) Sementara itu, penderitaan dan
masa depan korban yang terenggut
seolah tidak dijadikan bahan
pertimbangan hakim dalam
memutuskan sanksi bagi pelaku.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)
Transisi: “Sementara itu,…”.

Pemertentangan
Catatan:
Vonis ringan terhadap pelaku
pemerkosaam dipertentangkan
dengan penderitaan yang dialami
korban pemerkosaan.
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Tabel 9. Kompas, Rabu, 4 November 2015 “Mengawasi Pelayanan Publik” Oleh Amzulian Rifai
KODE
DATA

DATA

AO9-P6

“(1) Justru karena kita sedang
berusaha keras memberantas praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
relevan untuk mengaitkannya dengan
pelayanan publik. (2) Selama ini
terkesan kita hanya fokus pada
penindakan kepada para koruptor.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) .

“(1) Memperbincangkan soal
pengawasan publik membawa kita
pada soal pembahasan soal
Ombudsman Republik Indonesia.
(2) Ombudsman RI adalah lembaga
negara yang independen, yang tidak
memiliki hubungan organik dengan
lembaga-lembaga pemerintah
lainnya.”
“(1) Sebagai upaya peningkatan
kewajiban, Obnusman Denmark tidak
sungkan-sungkan memberi kritik
terbuka sekalipun penyelidikan kasus
belum final. (2) Mereka memiliki

Kalimat utama: (2)
Kalimat penjelas: (1)

AO9-P11

AO9-P17

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Korupsi, kolusi, dan nepotisme
(KKN) relevan dikaitkan dengan
pelayanan publik.
Sebab:
Selama ini terkesan hanya fokus pada
penindakan kepada para koruptor.
Definisi
Catatan:
Kalimat (2) memuat definisi tentang
ombudsman Republik Indonesia.

Kalimat utama: (2)
Kalimat penjelas: (1)

Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Upaya peningkatan kewajiban
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kebebasan yang luas untuk
berkomentar.”

AO9-P18

AO9-P19

“(1) Mungkin karena
pelaksanaan/penegakan yang kuat
dari rekomendasinya, Ombudsman
Denmark mendapat kepercayaan
yang tinggi dari masyarakat.
(2) Setidaknya mereka menerima
20.000 kasus setiap tahun. (3) Bahkan
keputusan-keputusan Ombudsman
diyakini oleh masyarakat Denmark
setara dengan putusan pengadilan.
(4) Selain itu, rekomendasi
ombudsman dinilai sebagai putusan
yang bersifat final yang dapat
diterima oleh para pihak terkait.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat pejelas: (2), (3), dan (4)
Transisi: “Selain itu,…”.

”(1) Bagaimana dengan Indonesia?
(2) Selama ini justru diyakini,
sekaligus disayangkan, banyak
diantara rekomendasi Ombudsman RI
tidak dipatuhi, sebagai indikasi
adanya arogansi instituti.
(3) Oleh karena itu, mesti ada strategi
Ombudsman RI untuk mmereformasi

Kalimat utama: (1)
Kalimat pejelas: (2), (3) dan (4)
Transisi: “Oleh karena itu,…”.

dengan memberi kritik terbuka
sekalipun penyelidikan kasus belum
final.
Hal umum:
Obnusman Denmark memiliki
kebebasan yang luas untuk
berkomentar.
Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Ombudsman Denmark mendapat
kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat.
Sebab:
Ombudsman Denmark menerima
20.000 kasus setiap tahun,
keputusan-keputusan Ombudsman
diyakini oleh masyarakat Denmark
setara dengan putusan pengadilan,
dan ombudsman dinilai sebagai
putusan yang bersifat final.
Pertanyaan
Catatan:
Kalimat utama berupa kalimat tanya.
Hal yang dipertanyakan adalah
ombudsman Republik Indonesia.
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kondisi ini. (4) Strategi ini termasuk
menerapkan penegakan hukum
terhadap mereka yang secara nyata
menolak atau tidak menjaankan
rekomendasi dari lembaga ini.”

AO9-P21

“(1) Rekomendasi ombudsman
membuka celah melalui ketiga hukum
tersebut. (2) Selama ini tidak ada
konsekuensi bagi institusi yang
mengabaikan rekomendasi
Ombudsman. (3) Langkah hukum
kepada ketidakpatuhan dapat menjadi
Ombudsman RI lebih berwibawa.”

Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Celah rekomendasi Ombudsman,
tidak ada konsekuensi bagi institusi
yang mengabaikan rekomendasi
Ombudsman, langkah hukum kepada
ketidakpatuhan dapat menjadi
Ombudsman RI lebih berwibawa.
Hal umum:
Ombudsman RI lebih berwibawa
apabila langkah hukum kepada
ketidakpatuhan dapat ditegakkan.
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Tabel 11. Kompas, Rabu, 4 November 2015 “Pemuda dan Pembangunan Pertanian” Oleh Posman
Sibuea
KODE
DATA
AO11-P1

AO11-P6

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Saat ini pemerintahan Joko
Widodo-Jusuf Kalla dituntut
mampu membawa Indonesia
berswasembada beras pada 2017.
(2) Sayangnya, dari laporan Sensus
Pertanian 2013, pemuda yang
bekerja di sektor pertanian
menurun dalam 10 tahun
belakangan.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Swasembada beras yang
ditargetkan itu pun jadi sebuah
mimpi! (2) Penggunaan teknologi
tradisional, selain hasil yang
diperoleh tak optimal, juga
membuat perpindahan tenaga kerja
dari sektor pertanian ke sektor
industri dan jasa di kota. (3) Di
mata pemuda desa, sektor
pertanian makin kehilangan daya
tarik. (4) Ini membuat sektor
pertanian jauh tertigggal
dibandingkan dengan tetanggaMalaysia dan Thailand yang

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Pemertentangan
Catatan:
Gagasan pada kalimat (2)
dipertentangkan dengan gagasan
pada kalimat (1).

Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Swasembada beras yang ditargetkan
jadi sebuah mimpi!
Sebab:
Penggunaan teknologi tradisional,
sektor pertanian makin kehilangan
daya tarik di mata para pemuda desa
dan kondisi pertanian Indonesia jauh
tertigggal dibandingkan dengan
negara tetangga.
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kondisi awalnya tak berbeda jauh
dengan Indonesia.”
AO11-P10

AO11-P12

“(1) Bagaimana penerapan
mekanisasi pertanian? (2) Kondisi
faktual, mekanisasi pertanian tak
bisa diterapkan efektif pada lahan
sawah berpetak kecil-kecil di
bawah 0.5 ha. (3) De facto
kebanyakan petani punya lahan
sawah tak lebih dari 0,5 ha dan
memiliki perbedaan kemiringan
yang cukup mencolok. (4) Ini
menyulitkan mendapat petak sawah
dengan topografi benar-benar
datar.”
“(1) Sebagai gambaran, jika 50
keluarga petani dengan luas lahan
0,3-0,8 ha digabung dan didesain
jadi satu kelompok tani, akan
diperoleh satu hamparan lahan luas
dan utuh tanpa dibatasi pematang
yang memungkinkan diterapkan
mekanisme pertanian secara penuh.
(2) Penggabungan ini
mempermudah pengelolahan usaha
tani: pengelolahan lahan, pola
tanam serentak, pemupukan,
irigasi, pemberantasan hama
penyakit, pemanenan, dan
pemasaran hasil. (3) Manajemen

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).

Pertanyaan
Kalimat utama berupa kalimat tanya.
Hal yang dipertanyakan adalah
penerapan mekanisasi pertanian.

Kalimat utama: (3
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

Khusus-umum.
Catatan:
Hal khusus:
Gambaran mekanisme pengelolahan
usaha tani dan penggabungan
gambaran keluarga petani dengan
luas lahan.
Hal umum:
Manajemen usaha tani akan memberi
nilai tambah dan menjadi daya tarik
sektor pertanian.
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usaha tani seperti ini akan memberi
nilai tambah dan menjadi daya
tarik sektor pertanian.”
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Tabel 12. Kompas, Rabu, 4 November 2015 “Membaca Bom Alam Sutera” Oleh Said Aqil Siroj
KODE
DATA

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

AO12-P6

“(1) Kita pernah membaca di
negara lain, misalnya pernah
terjadi aksi penembakan di sebuah
sekolah di Finlandia yang
menewaskan 8 siswa. (2) Pelakunya
salah satu siswa di sekolah itu.
(3) Atau kasus Breivik yang
meledakan sebuah bom dekat
gedung pemerintah di Oslo,
Norwegia, serta menembak mati 69
orang di tengah acara erkemahan
pemuda. (4) Pemenggalan polisi
yang dilakukan oleh seorang
imigran pernah terjadi di Inggris.
(5) Atau, sekelompok radikal
menembaki siswa di sebuah sekolah
di Pakistan. (6) Di Negeri kita,
belum berselang lama juga pernah
terjadi kasus teror bom di ITC
Depok, Jawa Barat, yang hingga
kini pelakunya belum tertangkap.”

Tidak ada kalimat utama. Himpunan
kalimat tersebut menyampaikan
lima hal, yakni aksi penembakan di
sebuah sekolah di Finlandia, kasus
Breivik yang meledakan sebuah
bom dekat gedung pemerintah di
Oslo, Norwegia, pemenggalan polisi
yang dilakukan oleh seorang
imigran di Inggris, sekelompok
radikal menembaki siswa di sebuah
sekolah di Pakistan, dan kasus teror
bom di ITC Depok, Jawa Barat.

Tidak berpola

AO12-P9

“(1) Dalam kajian akademis,
memang dibedakan antara teror
dan terorisme. (2) Ada yang
memandang bahwa terorisme
adalah bentuk pemikiran,
sedangkan teror adalah aksi atau
tindakan yang terorganisasi. (3)
Kebanyakan memandang teror bisa

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), (5),
dan (6).

Pemertentangan

.

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF

Catatan:
Hal yang dipertentangkan adalah teror dengan
terorisme.
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terjadi tanpa adanya terorisme.
(4) Teror jadi unsur asli yang
melekat pada terorisme.
(5) Terorisme adalah puncak aksi
kekerasan. (6) Bisa saja kekerasan
terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada
teror tanpa kekerasan.”

AO12-P11

“(1) Cara pandang dalam tatapan
„akademis‟ tersebut perlu
dikedepankan, ini dalam rangka
membedakan dari „tatapan
ideologis‟ yang eksklusif dan
cenderung reaktif. (2) Ketika terjadi
bom di Mal Alam Sutera, sontak
dari kalangan ini menyebutnya
sebagai titik balik yang bisa
meruntuhkan stigmatisasi agama
dalam isu terorisme.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Cara pandang akademis perlu dikedepankan.
Sebab:
Bom di Mal Alam Sutera mampu meruntuhkan
stigmatisasi agama dalam isu terorisme.
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Tabel 13. Kompas, Rabu, 5 November 2015 “Kotak Hitam Ekonomika” Oleh Daoed Joesoef
KODE
DATA
AO13-P1

AO13-P3

AO13-P8

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Ada kekecewaan publik
terhadap kinerja tahun pertama
pemerintahan Joko Widodo_Jusuf
Kalla di bidang ekonomi. (2) Ia
dipicu oleh ketidakpuasan
terhadap Kabinet Kerja dalam
menangani masalah-masalah
yang per definisi merupakan
masalah ekonomi.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Ketidakpuasan ini sejujurnya
sudah berlangsung lama, praktis
sejak zaman orde lama. (2) Para
elit kita yang merasa terpanggil
mengelolah kehidupan Indonesia
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara tidak pernah
mendalami bersama-sama secara
serius hakikat ekonomi, baik
sebagai disiplin berpikir maupun
sebagai pegangan berusaha.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Pemikiran Adam Smith ini
pada abad sesudahnya melahirkan
sekumpulan literatur terpandang
yang dikenal sebagai sekolah
klasik Inggris. (2) Menjelang akhir
abad XIX, inti ajarannya melebur

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Publik kecewa terhadap kinerja
pemerintahan Joko Widodo_Jusuf
Kalla di bidang ekonomi.
Sebab:
Tidak puas terhadap Kabinet Kerja
dalam menangani masalah-masalah
ekonomi.
Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Ketidakpuasan sudah berlangsung
lama.
Sebab:
Para elit tidak pernah mendalami
bersama-sama secara serius hakikat
ekonomi.

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Pemikiran Adam Smith melahirkan
literatur terpandang, yakni sekolah
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dengan ajaran dari yang disebut
sekolah marjinalis dan pelebur ini
merupakan ekonomi neoklasik.”

AO13-P10

“(1) Anehnya, teori neoklasik
tentang perusahaan kebanyakan
berkecimpung dalam struktur
pasar monopoli, duooli, oligopoli,
persaingan monopolistik,
persaingan sempurna, dan lainlain, dan bagaimana semua ini
memengaruhi strategi
memaksimalkan untung
perusahaan. (2) Ia nyaris tidak
membahas apa yang sebenarnya
terjadi di dalam perusahaan.
(3) Jadi, perusahaan digambarkan
sebagai kotak hitam mekanistis
dengan dua lubang saluran, yang
satu untuk input dan yang satu
lagi untuk output.”

klasik Inggris
Hal khusus:
Inti ajaran Adam Smith melebur
dengan ajaran sekolah marjinalis.
Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Ruang lingkup teori neoklasik.
Hal umum:
Gambaran sistem kerja sebuah
perusahaan.
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Tabel 15. Kompas, Rabu, 5 November 2015 “Setelah Pemilu di Turki” Oleh Malfan Alfian
KODE
DATA
AO15-P8

DATA
“(1) Kendati belakangan ini
ekonomi Turki dibayangi
meningkatnya pengangguran,
secara umum masih lebih baik,
bahkan kontras dibandingkan
kebanyakan negara Timur Tengah,
Afrika Utara, Asia Tengah,
bahkan dengan Negara Eropa
tertentu (Yunani, Spanyol, dan
yang lain). (2) Karakter pemilih
AKP dari pemilu ke pemilu tampak
didominasi kalangan menengah
yang secara karakter pro
kemapanan. (3) Mereka masih
yakin pada Erdogan yang suka
atau tidak suka telah menjadi
faktor penting bagi Turki dalam
mempertahan stabilitas.”

UNSUR-UNSUR PARAGRAF
Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Akibat-sebab
Catatan:
Akibat:
Ekonomi Turki dibayangi
meningkatnya pengangguran dan
ekonomi Turki dinilai lebih baik dari
negara Timur Tengah, Afrika Utara,
Asia Tengah, bahkan dengan Negara
Eropa tertentu.
Sebab:
Karakter pemilih AKP didominasi
kalangan menengah yang pro
kemapanan dan masih meyakini
Erdogan.
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Tabel 10. Kompas, Rabu, 4 November 2015 “Anak Muda dan Radikalisme” Oleh Andi Rahman
Alamsyah.
KODE
DATA
AO10-P11

AO10-P12

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Secara sosiologis, aktor yang
terlibat dalam radikalisme agama
adalah mereka yang paling hadir
dalam hidup sehari-hari anak
muda prekariat melalui berbagai
aktivitas keagamaan, bantuan
sosial, jaringan bisnis kecilkecilan, diskursus populis, bahasa
yang mudah dipahami. (2) Kaum
agamawan moderat sendiri lebih
sibuk dengan politik elit, bersikap
elitis; politisi hanya muncul saat
pemilu; aparat negara asih
bergulat dengan problem
intergritas, kompetensi, dan selalu
repot dengan urusan prosedur.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Radikalisme agama hanya
dapat diatasi dengan menata
kembali industrialisasi
modernisasi yang jadi lahan subur
bagi tumbuhnya anak muda
prekariat. (2) Tanpa penataan

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Pemertentangan
Catatan:
Orang-orang yang hadir dalam hidup
sehari-hari anak muda prekariat
dipertentangkan dengan kaum
agamawan moderat.

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Radikalisme diatasi dengan penataan
industrialisasi modernisasi.
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seperti itu, radikalisme agama
tetap jadi ancaman Indonesia kini
dan nanti karena sebagian besar
penduduk Indonesia berusia
muda.”

Hal khusus:
Radikalisme agama tetap jadi
ancaman Indonesia kini dan nanti.
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Tabel 16. Kompas, Kamis, 5 November 2015 “Membangun Budaya Politik Berkarakter dan Cerdas”
Oleh Ahmad Sahide
KODE
DATA
AO16-P1

AO16-P2

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Tak ada yang mampu
menahan laju perputaran waktu,
dan tahun 2015 pun akan segera
berlalu. (2) Kita, bangsa dan
negara Indonesia, akan menutup
tahun 2015 ini dengan agenda
besar: pemilihan kepala daerah
secara serentak tahap I pada 9
Desember anti.”

Kalimat utama: (2)
Kalimat penjelas: (1)

“(1) Berbagai catatan bangsa
yang tak cukup menggembirakan
turut mengiringi perjalanan
bangsa pasca Reformasi 1998.
(2) Berbagai kasus korupsi dan
perselingkuhan politik antara
pengusaha, penguasa, dan
kehakiman terkuak. (3) Salah satu
contoh, tertangkap basahnya
Ketua Mahkama Konstitusi Akil
Mochtar sedang menerima suap

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).
Transisi: “Lalu,…”.

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Tak ada yang mampu menahan laju
perputaran waktu.
Hal umum:
Negara Indonesia menutup tahun
2015 dengan pemilihan kepala
daerah secara serentak.
Contoh
Catatan:
Kalimat (3) memuat contoh tentang
catatan bangsa tentang kasus korupsi
dan perselingkuhan politik antara
pengusaha, penguasa, dan
kehakiman.
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pada 2013. (4) Lalu, pada 2015,
kita semua menyaksikan konflik
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) vs Polri jilid II yang
berakhir dengan penonaktifan
Ketua KPK Abraham Samad dan
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto.”
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Tabel 17. Kompas, Jumat, 6 November 2015 “Menggugat Profesor” Oleh Agus Suwignyo
KODE
DATA
AO17-P1

AO17-P2

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1)Sayang sekali perbincangan
tentang keprofesoran yang
diselenggarakan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi baru-baru ini (Kompas, 3031 Oktober 2015) tidak menyentuh
inti persoalan mengapa kinerja
perguruan tinggi di Indonesia
secara umum tetap loyo di tengah
persaingan perguruan tinggi
dunia. (2) Padahal, alokasi
anggaran Ditjen Dikti telah
meningkat dalam sepuluh tahun
terakhir.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Salah satu indikator
„keloyoan‟ adalah hanya ada satu
perguruan tinggi tahun ini, yaitu
Universitas Indonesia yang masuk
dalam daftar 800 universitas
terbaik dunia versi Times Higher
Education Survey (THES)
2015/2016. (2) Itu pun diperingkat
kategori terbawah:600-800. (3)
Kita tahu pemeringkatan seperti

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Perbincangan tentang keprofesoran
tidak menyentuh inti persoalan, yakni
mengapa kinerja perguruan tinggi di
Indonesia secara umum tetap loyo.
Hal khusus:
Alokasi anggaran Ditjen Dikti telah
meningkat dalam sepuluh tahun
terakhir.

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Universitas Indonesia masuk dalam
daftar 800 universitas terbaik dunia
versi Times Higher Education Survey
(THES) 2015/2016.
Hal khusus:
Universitas Indonesia berada di
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THES bukan patokan mutu yang
baku, tetapi ia memperjelas
gambaran keterpurukan PT di
Indonesia.”
AO17-P3

AO17-P4

peringkat kategori terbawah:600-800.

“(1) Ada ironi besar. (2) Hampir
setiap minggu diselenggarakan
semiar dan kuliah umum berlabel
„internasional‟ di kampus-kampus,
di Jawa dan luar Jawa, dengan
pembicara dari luar Indonesia.
(3) Kesempatan dosen-dosen
mengkuti konferensi ataupun
„penyegaran akademik‟ di luar
negeri juga semakin terbuka.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

“(1) Selain itu, yang paling
mencolok dalam beberapa tahun
terakhir adalah banyaknya
lokakarya pengelolaan jurnal
ataupun pelatihan publikasi dosen
pada jurnal-jurnal internasional
bereputasi. (2) Dan, itu lengkap
dengan berbagai fasilitas dana
untuk biaya pendamping (sic!),
biaya proofreader bahasa Inggris,
sampai intensif publikasi kepada
dosen bahkan ketika artikelnya
baru akan dikirimkan dan belum
tentu akan diterbitkan oleh jurnal

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)
Transisi: “Akan tetapi,…”.

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Ada ironi besar.
Hal khusus:
Setiap minggu diselenggarakan
semiar atau kuliah umum berlabel
‘internasional’ dan setiap dosen
berkesempatan mengkuti konferensi
di luar negeri semakin terbuka.
Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Banyak lokakarya pengelolaan jurnal
ataupun pelatihan publikasi dosen
pada jurnal-jurnal internasional
bereputasi.
Hal khusus:
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan
berbagai fasilitas dana. Namun,
semua upaya ini tidak juga
mendongkrak internasional visibility
PT Indonesia di kancah dunia.
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mana pun. (3) Akan tetapi,
mengapa semua upaya ini tidak
juga mendongkrak internasional
visibility PT Indonesia di kancah
dunia? (4) Ke mana saja para
profesor kita?”

AO17-P5

AO17-P6

“(1) Sejauh ini banyak pihak telah
menyadari bahwa upaya-upaya
memperbaiki kinerja akademi PT
sering dilandasi cara pandang
tambal sulam dan kemauan politik
setengah hati. (2) Namun, yang
jarang dibincangkan secara
langsung, kendati mungki telah
disadari, adalah praktik di jantung
akademik kehidupan sehari-hari,
yaitu para dosen dan profesor
secara umum kian berorientasi
capaian-capaian medioker dan
pragmatis. (3) Fenomena
kosongnya kampus (Kompas,
30/10/2015) tampaknya terus
berlanjut dan kian akut.”
“(1) Jumlah profesor yang cuma
sekitar 2,3 persen, yaitu 5.133
orang dari total 220.426 dosen
tetap dan tidak tetap di seluruh
PT di Indonesia saat ini (Kompas,
31/10/2015) mungkin salah satu

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)
Transisi: “Namun,…”.

Pemertentangan

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)
Transisi:“Namun,…”.

Pemertentangan

Catatan:
Hal yang dipertentangkan adalah
Kalimat (1) dipertentangkan kalimat
(2) dan (3). Hal ini ditandai dengan
penggunaan transisi “Namun,…”
pada kalimat (2).

Catatan;
Kalimat (1) dipertentangkan kalimat
(2). Hal ini ditandai dengan transisi
“Namun,…”.
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masalah. (2) Namun, itu bukan
faktor utama, apalagi satu-satunya
yang menyebabkan PT kita loyo
dalam kiprah internasional.”
AO17-P7

“(1) Di sejumlah negara maju,
jumlah profesor selalu relatif
sedikit dibandingkan komposisi
keseluruhan tenaga pengajar di
PT. (2) Di Inggris misalnya,
menurut Higher Education
Statistics Agency, hanya sekitar 10
persen dari total 194.245 dosen
tetap dan tidak tetap PT tahun
2004 berstatus full profesor. (3) Di
Jerman menurut Higher Education
Developmet Association, jumlah
profesor terus turun sehingga
dalam periode 1996-2005 ratarata rasio profesor dan mahasiswa
mencapai 1:60, rekor terendah
dalam sejarah akademi Jerman
setelah runtuhnya tembok Berlin.
(4) Meskipun begitu, Pemerintah
Federal Jerman membiarkan
beberapa posisi proferssorship di
bidang humaniora, linguistik, dan
sastra tetap lowong selama 10
tahun terakhir karena efisiensi.
(5) Di Amerika Serikat, jumlah
profesor Universitas cenderung

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), (4), dan
(5)

Contoh
Catatan;
Kalimat (2), (3), dan (5) memuat
contoh tentang sejumlah egara maju
yang jumlah profesor relatif sedikit
dibandingkan komposisi keseluruhan
tenaga pengajar di PT.
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stagnan meskipun jumlah
mahasiswa meningkat,
sebagaimana ditulis National
Center for Education Stastistics.”
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Tabel 19. Kompas, Jumat, 6 November 2015 “Air Susu Dibalas dengan Air Tuba” Oleh Syamsul Rizal
KODE
DATA
AO19-P3

AO19-P4

AO19-P7

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Di samping itu, pencuri ini
sangat mengerikan
penampilannya. (2) Ke mana pun
pergi, dia selalu membawa parang
yang diasah sangat tajam, dan
menunjukkannya terang-terangan,
demonstratif. (3) Siapa pula yang
berani menangkap tangan pemuda
yang berpenampilan seperti ini?”
“(1) Kalau pemuda itu tak ada di
kampung untuk beberapa minggu,
penduduk tidak mendapat
gangguan sama sekali. (2) Ternakternak piaraan penduduk amanaman saja. (3) Ini pula yang
menjadi indikator bahwa pemuda
inilah biang instabilitas di
kampung itu.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

“(1) Polisi bertanya kepada
pemilik kandang: „Untuk apa Anda
memasang kawat listrik di
kandang?‟ (2) Dia menjawab
bahwa selama ini banyak ayam

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Ilustrasi
Catatan:
Yang diilustrasikan dalam paragraf
tersebut adalah sosok pencuri.

Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Penduduk dan ternak peliharaan
tidak mendapat gangguan, jika
pemuda tidak ada di kampung.
Hal umum:
Pemuda biang instabilitas di
kampung.
Sebab-akibat
Catatan:
Sebab:
Polisi bertanya kepada penduduk
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dan itiknya dimangsa musang.
(3) Tujuannya tidak lain hanya
untuk menangkap musang.”

tentang alasan memasang kawat
listrik di kandang.
Akibat:
Penduduk menjawab kawat listrik
dipasang untuk menangkap musang
yang sering memangsa ayamnya.
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Tabel 20. Kompas, Sabtu, 7 November 2015 “Salah Urus Komunikasi” Oleh Saifur Rohman
KODE
DATA
AO20-P2

AO20-P5

AO20-P10

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Ketika isu-isu itu diangkat
pemerintah sebagai landasan
berpikir, apakah itu justifikasi
(pembenaran) atau verivikasi
(kebenaran)? (2) Bagaimana duduk
perkara ujaran kebahasaan pribadi
atau kelompok dalam konteks
pembangunan? (3) Pendeknya,
apakah surat edaran itu memang
diperlukan?”

Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)

“(1) Ujaran kebencian adalah
modus berpikir untuk menghasilkan
medan komunikasi yang dianggap
paling rasional dalam konteks
disiplin etis komunikasi. (2) Apabila
ditelusuri lebih jauh, tuturan
kebencian dimengerti sebagai
ungkapan lisan ataupun tulisan
yang ditenggarai mengandung
unsur-unsur pidana.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Salah urus komunikasi publik
pun dapat berdampak terhadap
salah guna. (2) Bukti, saluran

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
Isu-isu diangkat pemerintah sebagai
landasan berpikir. Duduk perkara
ujaran kebahasaan dalam konteks
pembangunan dipertayakan.
Hal umum:
Kepentingan surat edaran
dipertanyakan.
Definisi
Catatan:
Kalimat (1) memuat definisi tentang
ujaran kebencian.

Pembuktian
Catatan:
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publik dijadikan sebagai alat
kepentingan pribadi dan golongan.
(3) Karena itu, penting kiranya
memahami persoalan mendasar
dalam praktik komunikasi publik.
(4) Suka atau tidak, berdasarkan
fakta yang berkembang, jelas tidak
ada skala prioritas dalam
menyelesaikan persoalan
mendesak.(5) Hal itu didasarkan
pada tiga argumentasi”

Pernyataan pada kalimat (1)
dijelaskan kalimat (2) sebagai bukti
yang berupa fakta.
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Tabel 22. Kompas, Sabtu, 7 November 2015 “Indonesia Vs TPP” Oleh Wim Poli
KODE
DATA

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF

AO22-P1

“(1) Kemitraan Trans Pasifik
adalah sebuah blok perdagangan
„bebas‟ yang diprakarsai Amerika
Serikat sejak Maret 2010 melalui
perundingan-perundingan alot dan
penuh rahasia.”

Tulisan ini hanya terdiri dari satu
kalimat. Tidak ada kalimat utama
dan kalimat penjelas.

Tidak berpola.

AO22-P2

“(1) Ketika disepakati perjanjian
itu pada 5 Oktober 2015, blok ini
mencakupi 12 negera; Amerika
Serikat, Australia, Brunei, Cile,
Jepang, Kanada, Malasya,
Meksiko, Peru, Selandia Baru,
Singapura, dan Vietnam. (2) Kini,
sebagai oleh-oleh kunjungan
Presiden Joko Widodo ke AS,
Indonesia diajak Presiden Barack
Obama turut jadi anggota
Kemitraan Trans Pasifik (TPP).
(3) Ini sebuah blok perdagangan
terbesar yang diprakarsai AS dalam
sejarah. (4) Muncullah tanggapan
pro dan kontra terhadap ajakan
ini.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Blok mencakupi 12 negera.
Hal khusus:
Indonesia diajak Presiden
Barack Obama turut jadi anggota
Kemitraan Trans Pasifik (TPP).
Blok perdagangan terbesar yang
diprakarsai AS.
Tanggapan pro dan kontra
terhadap ajakan ini.
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“(1) Rumus singkat yang indah
tentang TPP: mendorog
pertumbuhan ekonomi,
menciptakan dan mempertahankan
kesempatan kerja, meningkatkan
produktivitas, dan persaingan,
meningkatkan standar kehidupan,
menurukan tingkat kemiskinan,
meningkatkan transparansi,
pemeritahan yang baik,
perlindungan kaum buruh, dan
lingkungan alam. (2) Proses
perumusannya dirahasiakan dari
publik dan berbagai anggota
Kongres AS. (3) Kerahasiaan ini
tak berlangsug lama karena
akhirnya bocor juga.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3)

AO22-P4

“(1) Sebuah dokumen rahasia yang
dibocorkan pada musim panas 2012
antara lain mengatakan, melalui
kesepakatan TPP perusahaan AS
dapat langsung melawan UU dan
eraturan pemerintah negara di
mana mereka berinvestasi dengan
menggugatnya ke pengadila
internasional.”

Tulisan ini hanya terdiri dari satu
kalimat. Kalimat tersebut
merupakan kalimat penjelas. Tidak
ada kalimat utama dalam tuisan
tersebut.

Tidak berpola.

AO22-P5

“(1) Noam Chomsky, pengkritik
politik AS, penyandang 37 gelar
doktor kehormatan, dengan lantang

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4)..

Umum-khusus

AO22-P3

umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Rumus singkat yang indah tentang
TPP.
Hal khusus:
Proses perumusannya
dirahasiakan dari publik dan
berbagai anggota Kongres AS.
Kerahasiaan tak berlangsug
lama.

Catatan:
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AO22-P6

mengkritik motif pendirian TPP.
(2) Ia mengungkapkan, „Ungkapan
perdagangan bebas adalah sebuah
lelucon. (3) Kesepakatan yang ada
tak lain adalah usaha proteksi
tingkat tinggi yang dirancang untuk
merongrog perdagangan bebas.
(4) Kenyataannya, berdasarkan
bocoran yang ada, TPP sama sekali
bukanlah tentang perdagangan
bebas, melainkan proteksi terhadap
kepentingan para investor.”
“(1) Chomsky tak sendirian.
(2) Joseph Stiglitz, penerima Nobel
Ekonomi 2001, juga lantang
bersuara kritis. (3) Ia deklarasikan
sikapnya dengan pandangan bahwa
kini terjadi kesenjangan kemajuan
antarnegara di tingkat global.
(4) Kesenjangan itu menyebabkan
pemerintah negara berkembang
berusaha melindungi rakyatnya
dari kerakusan perusahaan negara
adidaya melalui berbagai UU dan
peraturan nasional.”

Hal umum:
Kritikan Noam Chomsky tentang
motif pendirian TPP.
Hal khusus:
Ungkapan perdagangan bebas
adalah sebuah lelucon.
Kesepakatan yang ada adalah
usaha proteksi tingkat tinggi.
TPP sama sekali bukanlah
tentang perdagangan bebas.
Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2), (3), dan (4).

Umum-khusus
Catatan:
Hal umum:
Chomsky tak sendirian.
Hal khusus:
Joseph Stiglitz juga lantang
bersuara kritis.
Pandangan Joseph Stiglitz
adalah terjadi kesenjangan
kemajuan antarnegara di tingkat
global.
Pemerintah negara berkembang
berusaha melindungi rakyatnya
dari kerakusan perusahaan
negara adidaya.
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AO22-P7

“(1) Meskipun mungkin tak
sempurna, UU dan peraturan itu
dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan rakyat negara-negara
tersebut. (2) UU dan peraturan
inilah yang jadi sasaran tembak
negara adidaya karena
menghambat kebebasan para
investornya. (3) Dengan demikian,
„kebebasan‟ yang menjadi tujuan
TPP adalah „kebebasan‟ bagi para
investornya dengan mencabut
kebebasan negara lain.”

Kalimat utama: (3)
Kalimat penjelas: (1) dan (2)
Transisi: “Dengan demikian,…”.

Khusus-umum
Catatan:
Hal khusus:
UU dan peraturan itu
dimaksudkan untuk melindungi
kepentingan rakyat.
UU dan peraturan inilah yang
jadi sasaran tembak negara
adidaya
Hal umum:
Kebebasan dalam tujuan TPP.
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Tabel 23. Kompas, Sabtu, 7 November 2015 “Indonesia Vs TPP” Oleh Wim Poli
KODE
DATA
AO23-P1

AO23-P2

DATA

UNSUR-UNSUR PARAGRAF

“(1) Satu tahun pemerintahan
Joko Widodo- Jusuf Kalla
menunjukkan capaian yang
mengecewakan harapan
masyarakat. (2) Pertumbuhan
ekonomi hanya 4,71 persen pada
triwulan I-2015 dan 4,67 persen
pada triwulan II-2015 , meski di
triwulan III-2015 naik menjadi
4,73 persen.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

“(1) Pertumbuhan ekonomi yang
rendah ini telah menimbulkan
dampak buruk di bidang ekonomi,
antara lain, jumlah orang miskin
naik dari 10,96 persen (September
2014) menjadi 11,50 persen
(Maret 2015). (2) Itu artinya
orang miskin bertambah 860.000
orang. (3) Saat ini jumlah orang
miskin mencapai 28,59 juta
orang.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2) dan (3).

POLA PENGEMBANGAN
PARAGARAF
Pemerincian
Catatan:
Yang diperinci adalah capaian Joko
Widodo- Jusuf Kalla yang
mengecewakan harapan masyarakat.

Pemerincian
Catatan:
Hal yang diperinci adalah dampak
buruk yang disebabkan pertumbuhan
ekonomi yang rendah.
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AO23-P3

“(1) Angka pengangguran terbuka
meningkat dari 7,1 persen (2014)
menjadi 7,5 persen (2015).
(2) Rendahnya pertumbuhan
ekonomi itu disertai dengan
burukya kinerja sektor penegak
hukum: kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan.”

Kalimat utama: (1)
Kalimat penjelas: (2)

Pemerincian
Catatan:
Yang diperinci adalah angka
pengangguran dan sektor penegak
hukum yang berkinerja buruk.

Data dan analisis data di atas sudah benar.
Yogyakarta, 18 April 2016
Penyidik

Dr. Y. Karmin, M.Pd.
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