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MOTTO
―Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti”
(Confucius)
―Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing, jadi jangan pernah malu jika
prosesmu lebih lambat dari orang lain‖
(Penulis)
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ABSTRAK
Fedriani, Vinsca. 2020. Pola Pengembangan Paragraf dalam Karangan Opini, Tajuk
Rencana, dan Berita Utama pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat: Kajian
Analisis Wacana. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma.
Fenomena penggunaan pola pengembangan paragraf pada artikel karangan opini, tajuk
rencana, dan berita utama di surat kabar memiliki kecenderungannya masing-masing.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang digunakan
dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama dalam surat kabar harian Kedaulatan
Rakyat edisi November 2019 dan mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang
cenderung muncul dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama dalam surat kabar
harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam ilmu kajian
linguistik. Kajian ilmu lingusitik pada penelitian ini termasuk ke dalam penelitian analisis
wacana karena tatarannya di atas kalimat berupa paragraf ataupun teks. Metode pengumpulan
data pada penelitian ini adalah metode simak bebas libat cakap yang dikolaborasikan dengan
metode catat. Subjek dalam penelitian ini adalah surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi
November 2019. Bentuk data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah kutipan paragraf
pada artikel karangan opini, tajuk rencana dan berita utama. Data yang diperoleh dari
penelitian ini berjumlah seratus dua puluh empat paragraf yang telah dibatasi berdasarkan
tema politik.
Hasil dari analisis data dalam penelitian ini adalah ditemukan tiga belas pola
pengembangan paragraf pada artikel karangan opini, tajuk rencana dan berita utama. Ketiga
belas pola pengembangan paragraf tersebut diantaranya adalah adalah pola pengembangan
paragraf contoh, pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umumkhusus, khusus-umum, perulangan, pembuktian, analogi, pertanyaan, dan sudut pandang.
Pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi, klasifikasi, definisi, klimaks dan anti-klimaks
tidak ditemukan pada ketiga artikel.
Terdapat kecenderungan penggunaan pola pengembangan paragraf pada masing-masing
artikel. Artikel karangan opini cenderung menggunakan sebelas pola pengembangan paragraf
diantaranya adalah pola pengembangan paragraf pemerincian, sebab-akibat, akibat-sebab,
perbandingan, perulangan, analogi, umum-khusus, khusus-umum, pembuktian, pertanyaan,
dan sudut pandang. Selain itu, pada tajuk rencana cenderung menggunakan sebelas pola
pengembangan paragraf diantaranya adalah pola pengembangan paragraf contoh,
pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khususumum, pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang. Namun, artikel berita utama cenderung
menggunakan tujuh pola pengembangan paragraf diantaranya adalah pola pengembangan
paragraf pemerincian, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khususumum, dan pembuktian. Pola pengembangan paragraf dengan pemerincian, sebab-akibat,
akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khusus-umum, dan pembuktian digunakan pada
ketiga artikel. Hal tersebut dikarenakan ketiga artikel tersebut merupakan produk jurnalistik
dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Pola pengembangan paragraf dengan
pertanyaan dan sudut pandang hanya digunakan pada dua dari ketiga artikel, sedangkan pola
pengembangan paragraf dengan contoh, kronologi, perulangan, dan analogi hanya digunakan
pada satu dari ketiga artikel.
Kata kunci: opini, tajuk rencana, berita utama, pola pengembangan paragraf, dan
kecenderungan.
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ABSTRACT
Fedriani, Vinsca. 2020. The Pattern for Developing Paragraphs in Opinions, Editorial, and
Headlines of Kedaulatan Rakyat Daily Newspaper: Discourse Analysis Studies. Thesis.
Yogyakarta: Indonesian Language and Literature Education, Faculty of Teacher
Training and Education. Sanata Dharma University.
The phenomenon of using the pattern of paragraph development in opinion articles,
editorials, and headlines in newspapers has its own tendency. This study aims to describe the
pattern of paragraph development used in opinion articles, editorials, and headlines in the
November 2019 edition of the daily newspaper Kedaulatan Rakyat and to describe the
pattern of paragraph development that tends to appear in opinion articles, editorials, and
headlines in newspapers. the November 2019 edition of the daily Kedaulatan Rakyat.
This type of research is descriptive qualitative. This research is included in linguistic
studies. The linguistic study in this research is included in discourse analysis research
because the level is above the sentence in the form of a paragraph or text. The method of
collecting data in this research is the method of observing the free, engaging and speaking
collaborated with the note-taking method. The subjects in this study were the November 2019
edition of the daily newspaper Kedaulatan Rakyat. The forms of data obtained in this study
were paragraph quotations in opinion articles, editorials and headlines. The data obtained
from this study amounted to one hundred and twenty four paragraphs which have been
limited based on political themes.
The results of data analysis in this study were found thirteen patterns of paragraph
development in opinion articles, editorials and headlines. The thirteen patterns of paragraph
development include the example paragraph development pattern, detailing, chronology,
cause--effect, effect-cause, comparison, general-specific, specific-general, repetition, proof,
analogy, question, and point of view. The pattern of paragraph development with illustration,
classification, definition, climax and anti-climax was not found in the three articles.
There is a tendency for the use of paragraph development patterns in individual articles.
Opinion articles tend to use eleven paragraph development patterns, including the paragraph
development pattern of detail, cause-effect, effect-cause, comparison, repetition, analogy,
general-special, general-specific, proof, question, and point of view. In addition, the editorial
tends to use eleven paragraph development patterns, including the pattern of example
paragraph development, detailing, chronology, cause-effect, effect-cause, comparison,
general-specific, special-general, proof, question, and point of view. However, headline news
articles tend to use seven paragraph development patterns including the paragraph
development pattern of detail,, cause-effect, effect-cause, comparison, general-specific,
special-general, and proof. The pattern of paragraph development with detail, cause-effect,
effect-cause, comparative, general-specific, general-specific, and evidentiary is used in all
three articles. This is because the three articles are journalistic products with the aim of
providing information to readers. The paragraph development pattern with questions and
point of view was only used in two of the three articles, while the paragraph development
pattern with examples, chronology, iteration, and analogy was only used in one of the three
articles.
Keywords: opinion, editorial, headlines, paragraph development patterns, and trends.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam komunikasi, ragam bahasa muncul dikarenakan penutur menentukan
sendiri bahasa yang akan digunakan sesuai dengan kondisinya. Pernyataan tersebut
sejalan dengan pandangan Wiratno dan Santosa (2003:1), bahasa adalah alat komunikasi
yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan, seperti kata, kelompok kata, klausa, dan
kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Dengan demikian, dalam
komunikasi bahasa seseorang dapat menentukan penggunaan ragam bahasa yang ia miliki
dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Artinya, ketika seseorang berada pada
kondisi yang menuntut ia berbicara secara formal maka, ia akan menggunakan ragam
bahasa yang sesuai dengan kondisi tersebut yaitu ragam bahasa formal.
Wujud bahasa untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dapat berupa lisan dan
tulisan. Bahasa lisan atau langsung dapat berupa kegiatan berbicara antara orang yang
satu dengan orang yang lainnya, sedangkan bahasa tulis merupakan kegiatan menulis
yang menggunakan media tulis, seperti menggunakan pensil, spidol, buku, dan lain-lain.
Menggunakan bahasa tulis harus memperhatikan sebuah struktur dan tata bahasa yang
baku. Oleh sebab itu. Bahasa tulis lebih bisa menggambarkan kemampuan seseorang
dalam menggunakan dan mengoptimalkan sebuah kemampuan berbahasa.
Surat kabar harian harian yang menjadi objek penelitian ini adalah surat kabar
harian Kedaulatan Rakyat. Surat kabar harian Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu
surat kabar yang terbit di Yogyakarta. Surat kabar tersebut terbit sejak 27 September
1945. Selama kurang lebih 74 tahun surat kabar tersebut hadir menyajikan informasi
kepada masyarakat Yogyakarta. Alasan peneliti memilih surat kabar Kedaulatan Rakyat
sebagai objek penelitian ini adalah peneliti menganggap surat kabar tersebut memiliki
1
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informasi yang berkualitas sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat menjadi surat
kabar yang terus diminati. Hal tersebut pula yang membuat surat kabar Kedaulatan
Rakyat dapat terus menjaga eksistensinya diantara surat kabar-surat kabar yang terus
bermunculan setiap tahunnya.
Dalam surat kabar harian Kedaulatan Rakyat terdapat berbagai macam informasi
yang digolongkan berasarkan artikel. Diantaranya, terdapat artikel yang membahas
tentang olahraga, kuliner, ekonomi, opini, dan lain-lain. Pada penelitian ini, karangan
opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat yang
ingin peneliti teliti lebih dalam. Peneliti ingin meneliti tentang pola pengembangan
paragraf yang terdapat pada karangan opini, tajuk rencana dan berita utama yang terbit
selama bulan November 2019.
Peneliti memilih artikel karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama
dibandingkan dengan artikel olahraga, kuliner, ataupun iklan dikarenakan beberapa
alasan. Karangan opini dan tajuk rencana merupakan karangan non-fiksi yang berisikan
pendapat penulis terhadap sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Berbeda dengan
karangan opini yang dapat ditulis oleh semua orang, tajuk rencana merupakan pendapat
yang ditulis oleh kepala redaksi atau editor media masa tersebut. Karangan opini yang
terbit pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat merupakan pilihan yang dianggap baik
oleh editor ataupun pimpinan redaksi. Berdasarkan hal tersebut kualitas sebuah surat
kabar dapat terlihat baik atau tidaknya dalam mempublikasikan sebuah pendapat. Akan
tetapi, berita utama merupakan berita yang ditempatkan pada halaman awal surat kabar
dan biasanya berisi peristiwa yang baru saja terjadi. Bagi peneliti sebuah berita utama
harus dapat menyampaikan sebuah informasi dengan benar dan dapat dipahami oleh
seluruh lapisan pembaca. Maka dari itu, berita utama merupakan ―magnet‖ untuk
seseorang membaca sebuah surat kabar. Hal-hal tersebutlah yang menjadi alasan peneliti
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dalam memilih sumber data pada penelitian ini. Peneliti menganggap artikel karangan
opini, tajuk rencana, dan berita utama merupakan artikel yang menarik untuk diteliti.
Selain itu, ketiga artikel tersebut dapat menentukan kualitas sebuah surat kabar.
Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan akan dibatasi berdasarkan topik.
Seperti yang telah diketahui pada artikel karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama
memiliki topik atau tema yang berbeda-beda seperti, budaya, hukum, keuangan, politik,
sosial, dan masih banyak lagi. Sumber data pada penelitian ini peneliti memilih topik
yang bertemakan politik pada karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama.
Kepraktisan dan kemudahan menjadi alasan sumber data dibatasi berdasarkan tema.
Tema politik dipilih karena tema tersebut lebih banyak atau doninan pada artikel-artikel
tersebut.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai ―Pola Pengembangan Paragraf dalam Karangan Opini,
Tajuk Rencana, dan Berita Utama pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi
November 2019‖.

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan yaitu
penggunaan pola pengembangan paragraf pada karangan opini, tajuk rencana, dan berita
utama di surat kabar. Penulis memiliki maksud-maksud tertentu ketika menggunakan
salah satu pola pengembangan paragraf dalam tulisannya pada masing-masing artikel
tersebut. Masyarakat terkadang kurang dalam mengartikan dan memahami mengenai
tujuan dan maksud dari penggunaan pola-pola pengembangan paragraf tertentu yang
digunakan para wartawan penulis karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama.
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Sebagian masyarakat juga kurang menguasai pola-pola pengembangan paragraf bahasa
Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai
berikut:
1.) Apa sajakah pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam karangan opini,
tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi
November 2019?
2.) Bagaimanakah kecenderungan pemakaian pola-pola pengembangan paragraf
dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian
Kedaulatan Rakyat edisi November 2019?

1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1.) Mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam karangan opini,
tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi
November 2019.
2.) Mendeskripsikan kecenderungan pemakaian pola-pola pengembangan paragraf dalam
karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan
Rakyat edisi November 2019.
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1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dengan baik dan optimal, dapat
menghasilakan laporan yang sistematis dan dapat bermanfaat secara umum. Manfaat yang
dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:
1.) Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
memperkaya wawasan terutama dalam pola pengembangan paragraf, khususnya dalam
artike opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar. Selain itu, penelitian ini
dapat menjadi landasan dalam kajian ilmu analisis wacana secara lebih lanjut.
2.) Manfaat Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam menanggapi maksud
pada pola pengembangan paragraf dalam sebuah karangan opini, tajuk rencana dan berita
utama. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi serta
mengetahui pola-pola pengembangan paragraf yang sering digunakan dalam menulis
sebuah karangan pada surat kabar. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
dasar rujukan atau pertimbangan kajian yang serupa dengan penelitia selanjutnya.

1.6 Batasan Istilah
Penelitian Pola Pengembangan Paragraf dalam Karangan Opini, Tajuk Rencana, dan
Berita Utama pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi November 2019
mengacu pada istilah-istilah berikut:
1.) Paragraf
Paragraf adalah satuan bahasa yang dibangun oleh dua buah kalimat atau lebih yang
secara semantis dan sintaksis merupakan suatu kesatuan yang utuh (Chaer, 2011:27).
Pada sebuah paragraf memiliki satu ide pokok atau gagasan utama. Di dalam sebuah
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paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang saling berkesinambungan satu
dengan yang lainnya.
2.) Pola Pengembangan Paragraf
Menurut Chaer (2011:88), terdapat tujuh belas pola pengembangan paragraf. Hal
tersebut sejalan dengan pendapat Rahardi (2010:160), yakni ilustrasi, repetisi,
klasifikasi, umum-khusus, khusus-umum, sebab-akibat, akibat-sebab, pembanding,
pemertentangan, analogi, contoh, definisi, pemerincian, pembuktian, eksplanasi, dan
pertanyaan.
3.) Artikel
Menurut Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) artikel adalah salah satu karya tulis secara
lengkap, seperti esai pada majalh atau laopran berita,surat kabar, dan lain sebagainya.
Selain itu, menurut Sumadiria (2007) artikel adalah tulisan lepas berisi pendapat
seseorang yang membahas sebuah masalah yang sedang terjadi dan kontoversial yang
bertujuan menginformasikan, memengaruhi, meyakinkan pembaca, serta menghibur.
4.) Karangan Opini
Menurut Wibowo (2006:28), karangan opini adalah tulisan lepas mengenai pelbagai soal
aktual yang bersifat opini pribadi. Setiap individu memiliki pendapat atau opini yang
sama maupun berbeda terhadap satu persoalan yang sama. Karangan opini dapat ditulis
oleh siapa saja yang memiliki pendapat pribadi terhadap sebuah persoalan yang sedang
terjadi.
5.) Tajuk Rencana
Menurut Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) tajuk rencana adalah sebagai suatu karangan
pokok dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Selain itu, menurut Sumadiria

(2007: 2) karakter atau identitas sebuah surat kabar terletak pada tajuk rencana.
6.) Berita Utama
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Menurut Romli (2005: 47) berita pembuka halaman (opening news), yaitu berita atau
tulisan yang ditempatkan di bagian awal atau paling atas halaman surat kabar, semacam
berita utana (headline).
7.) Kecenderungan
Menurut Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) kecenderungan memiliki arti kecondongan;
kesudian; keinginan (kesukaan) akan. Berdasarkan pengertian tersebut, kecenderungan
pada penelitian ini merupakan kecondongan penggunaan pola pengembangan paragraf
pada masing-masing artikel.

1.7 Sistematika Penyajian
Sistematika dalam penelitian ini memiliki lima bab utama yang masing-masing bab
terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian,
Bab IV Hasil penelitian, dan Bab V Penutup. Pada Bab I Pendahuluan terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, batasan istilah, dan
sistematika penulisan. Bab II Landasan Teori terdiri dari kajian terdahulu yang relevean,
kerangka teori, dan kerangka berpikir. Bab III Metodologi Penelitian terdiri dari jenis
penelitian, sumber data dan data, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan
teknik analisis data, dan triangulasi. Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari deskripsi data,
hasil analisis data, dan pembahasan. Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari
peneliti. Peneliti juga menggunakan referensi sebagai rujukan yang terdapat pada bagian
akhir penelitian ini.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Terdahulu yang Relevan
Terdapat banyak penelitian sejenis dengan penelitian ini yaitu tentang ―Pola
Pengembangan Paragraf dalam Karangan Opini, Tajuk Rencana, dan Berita Utama pada
Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi November 2019‖. Penelitian-penelitian
itulah yang menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berikut ini adalah tiga
penelitian terdahulu yang relevan dan menginspirasi peneliti.
Penelitian pertama adalah penelitian Sendiktyas (2012) tentang ―Analisis Pola
Pengembangan Paragraf Pada Karangan Narasi Berbahasa Jawa Siswa Kelas X SMA
Negeri 1 Pejagoan‖. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
menggunakan teknik penelitian baca dan catat. Penelitian kedua adalah penelitian dari
Suryati (2017) dengan judul ―Unsur Paragraf, Jenis Paragraf, dan Pola Pengembangan
Paragraf Pada Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Edisi 1-15 Desember‖. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui unsur paragraf, jenis paragraf, dan pola pengembangan
paragraf pada tajuk rencana surat kabar Kompas. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik penelitian dokumentasi. Penelitian
ketiga adalah penelitan Ambon (2016) dengan judul ―Pola Pengembangan Paragraf
Dalam Karangan Opini Surat Kabar Harian Kompas Edisi 1-7 November 2015‖.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik
simak, bebas, libat, dan cakap yang dikolaborasikan dengan metode catat.
Ketiga penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari
ketiga penelitian di atas adalah melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik pola
pengembangan paragraf. Dari kedua diantara tiga penelitian tersebut melakukan analisis
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terhadap surat kabar harian dan satu lainnya melakukan analisis terhadap
Karangan Narasi Berbahasa Jawa. Ketiga penelitian tersebut menggunakan metode yang
sama yaitu deskriptif kualitatif. Agar lebih jelas, peneliti mengelompokkan persamaan
dan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut pada tabel dibawah ini.

No.
1.

2.

Penelitian 1

Penelitian 2

Objek penelitian yakni

Objek penelitian yakni

Objek penelitian

analisis pola

unsur paragraf, jenis

yakni pola

pengembangan paragraf

paragraf, dan pola

pengembangan

pengembangan paragraf

paragraf

Subjek penelitian yakni

Subjek penelitian yakni

Subjek penelitian

karangan narasi

tajuk rencana surat kabar

yakni artikel opini

berbahasa Jawa siswa

Kompas edisi 1-15

surat kabar harian

kelas X SMA Negeri 1

Desember.

Kompas edisi 1-7

Pejagoan
3.

Metode deskriptif

November 2015
Metode deskriptif kualitatif

kualitatif
4.

Penelitian 3

Metode deskriptif
kualitatif

Teknik penelitian baca

Teknik penelitian

Teknik penelitian

dan catat

dokumentasi

simak, bebas, libat,
dan cakap yang
dikolaborasikan
dengan metode catat

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan
Selain persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian tersebut, terdapat juga
persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan ketiga
penelitian adalah melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik pola pengembangan
paragraf. penelitian ini dengan kedua diantara tiga penelitian terdahulu sama-sama
melakukan analisis terhadap surat kabar harian. Persamaan lain yang terdapat antara
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penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu adalah menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan salah satu penelitian
terdahulu yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sendiktyas (2012) yang menganalisis
karangan narasi berbahasa Jawa.
Dari ketiga penelitian tersebutlah peneliti terinspirasi untuk melakukan penelitian
yang sejenis dengan ketiga penelitian di atas yaitu tentang pola pengembangan paragraf
dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian
Kedaulatan Rakyat. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap surat
kabar harian Kedaulatan Rakyat Edisi November 2019.

2.2 Kajian Teori
2.2.1 Analisis Wacana
Wacana (discourse) adalah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal
merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam
bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraf,
kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Kridalaksana, 2009:259).
Sedangkan, menurut Tarigan (1987:27), wacana adalah satuan bahasa yang paling
lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik,
mempunyai awal dan akhir yang jelas, berkesinambungan, dan dapat disampaikan secara
lisan atau tertulis. Sedangkan menurut Alwi (2000:41), wacana sebagai rentetan kalimat
yang berkaitan sehingga terbentuklah makna yang serasi diantara kalimat-kalimat itu.
Dengan demikian sebuah rentetan kalimat tidak dapat disebut sebagai wacana jika tidak
ada keserasian makna. Sebaliknya, rentetan kalimat membentuk wacana karena dari
rentetan tersebut terbentuk makna yang serasi. Berdasarkan pendapat dari ketiga ahli
tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa wacana merupakan satuan bahasa
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terlengkap di atas klausa dan kalimat yang terdiri atas kalimat-kalimat yang saling
berkesinambungan. Wacana memiliki rentetan kalimat yang saling berkaitan satu dengan
yang lainnya sehingga membentuk sebuah makna.
Analisis wacana merupakan kajian tentang fungsi bahasa atau penggunaan bahasa
sebagai sarana komunikasi (Suwandi 2008:145). Hal tersebut memiliki kesamaan dengan
pandangan Stubbs (1984:1), yakni analasis wacana merujuk pada upaya mengkaji
pengaturan bahasa di atas klausa dan kalimat, dan karenanya juga mengkaji satuan-satuan
kebahasaan yang lebih luas. Seperti pertukaran percakapan atau bahasa tulis.
Konsekuensinya, analisis wacana juga memerhatikan bahasa pada waktu digunakan
dalam konteks sosial, khususnya interaksi antarpenutur. Berdasarkan pendapat dari kedua
ahli tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis wacana merupakan kajian
mengenai susunan kalimat-kalimat atau paragraf yang kedudukannya di atas klausa atau
kalimat.

2.2.2 Jurnalistik
Kata ‗jurnalistik‘ dalam bahasa Inggris disebut sebagai „journalistics‟. Menurut
Rahardi (2011:5-6) dalam konteks ilmu komunikasi jurnalistik merupakan kegiatan
menemukan, mengolah, dan kegiatan menyebarkan informasi atau berita kepada
masyarakat luas melalui media massa cetak. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh
para jurnalis pada suatu media massa cetak yang bersangkutan. Jurnalistik menurut
Junaedhie (1991:116-117) adalah sebuah aktivitas dalam komunikasi yang dilakukan
dengan cara menyiarkan berita atau ulasan mengenai berbagai peristiwa sehari-hari yang
bersifat umum dan aktual.
Sejalan dengan pengertian dari dua ahli tersebut, menurut Effendy (1986:124)
jurnalistik adalah kegiatan mengelola berita dari mendapatkan bahas sampai dengan
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menyebarkan secara luas kepada khalayak. Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa jurnalistik merupakan rangkain kegiatan dari
memperoleh informasi, mengelola informasi tersebut hingga menyebarkan informasi
menjadi sebuah berita yang aktual dan faktual kepada masyarakat luas.

2.2.3 Bahasa Jurnalistik
Menurut Rahardi (201:13) bahasa jurnalistik Indonesia juga hendaknya banyak
menggunkan kata-kata atau istilah-istilah yang banyak memiliki nilai rasa atau yang
bersifat ikonis. Ketika seorang jurnalis menggunakan nilai rasa yang bersifat ikonis,
bahasa yang digunakan tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu kaku karena dalam
suatu kata atau kalimat yang digunakan harus memiliki nuansa yang khas. Contoh kata
atau istilah yang bersifat ikonis antara lain menjebloskan, didor, digrebek, dan lain-lain.
Kata-kata yang dipakai dalam ragam jurnalistik tersebut jarang dipakai atau bahkan
tidak pernah dipakai dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baku. Namun, beberapa
kata tersebut harus sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Seorang
jurnalis harus bersikap hati-hati dalam memilih kata atau menentukan sebuah kalimat,
karena harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Bahasa jurnalistik digunakan bukan
semata-mata untuk mengekspresikan minat menulis seorang jurnalis dalam membuat
kata atau kalimat. Menurut Rahardi (2011:13), tidak ada orang yang menganggap
wartawan atau jurnalis yang suka menulis dengan kata-kata asing, gemar beristilah kata
asing, dan verbalistis dalam kata-kata, dapat dengan serta-merta menjadikan dirinya
tinggi nilai. Hal tersebut dikarenakan bahasa jurnalistik harus menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Sebagai wartawan pun juga
harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam berbahasa jurnalistik untuk
membangun rasa nasionalisme.
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Seperti yang telah diketahui bahwa dalam bahasa jurnalistik para wartawan atau
seorang jurnalis sama sekali tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa yang
bersifat menyimpang dari kaidah-kaidah kebahasaan yang telah disepakati. Seorang
jurnalis tidak boleh berbuat semena-mena terhadap entitas bahasa dan segala sesuatu
yang berhubungan, salah satunya adalah penggunakan paragraf dalam jurnalistik.
Paragraf jurnalistik merupakan konstruksi atau bangunan dalam wahana bahasa
jurnalistik, yang memiliki kekhasan hal-hal pokok dan mendasar seperti berikut ini:
a. Paragraf jurnalistik dibuat, disusun, dan ditata secara sistematis agar memiliki
hubungan atau korelasi yang dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
b. Paragraf jurnalistik mengandung makna atau maksud dari pesan, gagasan, atau ide
pikiran yang dinyatakan dengan jelas dan setiap bagaian paragraf harus memiliki
hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.
c. Paragraf jurnalistik untuk media cetak harus bersifat koherensif atau satu kesatuan
dalam dimensi makna yang terkandung dan satu kesatuan dalam dimensi bentuk.
d. Paragraf jurnalistik harus memiliki kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat
penjelas atau kalimat pengembang yang berfungsi untuk menjelaskan atau
menguraikan pokok-pokok bahasan yang terkandung dalam kalimat topik
tersebut.
e. Paragraf jurnalistik memiliki beberapa kalimat penjelas atau gagasan penjelas.
Kalimat penjelas harus ada dalam setiap paragraf jurnalistik, karena dalam
paragraf jurnalistik tidak boleh hanya berisi kalimat-kalimat pokok saja. Setiap
paragraf jurnalistik hanya boleh memiliki satu kalimat topik dan beberapa kalimat
penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat topik secara terperinci.
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2.2.4 Artikel
Menurut Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) artikel opini merupakan salah satu karya
tulis secara lengkap, seperti esai pada majalah atau laporan berita,surat kabar, dan lain
sebagainya. Sedangkan, menurut Sumadiria (2007) artikel merupakan tulisan lepas berisi
pendapat seseorang yang membahas sebuah masalah yang sedang terjadi dan kontoversial
yang

bertujuan

menginformasikan,

memengaruhi,

meyakinkan

pembaca,

serta

menghibur. Selaras dengan itu Junaedhie (1991) menguraikan artikel merupakan
serangkaian karangan prosa pada media massa yang membahas pokok masalah secara
objektif.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa artikel
merupakan karya tulis pada media massa yang dapat ditulis oleh siapa saja menganai
pendapat seseorang terhadap sebuah masalah yang sedang terjadi dan bersifat faktual.
Karangan opini dan tajuk rencana merupakan artikel karena isinya berupa pendapat
penulis terhadap masalah yang sedang terjadi. Berita utama juga merupakan artikel,
selama berita utama yang ditulis merupakan sebuah fakta dan benar-benar terjadi.

2.2.5 Karangan Opini
Karangan merupakan tulisan lepas mengenai pelbagai soal aktual yang bersifat opini
pribadi penulisnya (Wibowo 2006:28). Penulisan sebuah karangan biasanya didukung
oleh beberapa referensi untuk mendapatkan data yang optimal. Referensi tersebut dapat
berupa hasil wawancara maupun data-data kepustakaan. Karangan opini biasanya ditulis
oleh wartawan, tetapi karangan opini bisa saja ditulis oleh penulis yang bukan wartawan
atau masyarakat biasa. Karangan opini dalam penulisannya tidak sama dengan berita,
yakni menggunakan nama samara atau singkatan. Namun, dalam karangan opini dalam
penulisannya harus disertai nama lengkap penulis.
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Menurut Rahardi (2011:29), dalam penulisan karangan opini terdapat beberapa hal
yang harus diperhatikan seperti dimensi aktualitas, dimensi kontroversialitas, dimensi
data atau fakta, dimensi otoritas, dan dimensi orisinalitas. Dimensi aktualitas berarti
karangan opini memuat informasi yang baru terjadi atau sedang terjadi.aktualitas
mengacu pada dua hal, yaitu aktualitas waktu dan masalah. Dimensi kontroversial berarti
karangan opini yang ditulis harus membuat sebuah konflik atau pertentangan. Dimensi
data atau fakta berarti dalam penulisan sebuah karangan harus didasarkan pada fakta yang
berupa data. Dimensi otoritas dalam penulisan karangan opini yang dibuat oleh seseorang
merupakan hasil karya sendiri. Selaras dengan itu William Albig (dalam Abdurrachman,
1993:53) menguraikan bahawa opini merupakan suatu pandangan atau pendapat yang
berlawanan mengenai sesuatu hal atau kejadian.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa karangan opini
merupakan hasil tulisan dari pemikiran dan pendapat pribadi seseorang mengenai
berbagai macam persoalan yang sedang terjadi. Karangan opini opini harus dituliskan
berdasarkan fakta dari data yang telah ditemukan oleh penulis. Karangan opini harus
merupakan tulisan pribadi hasil sendiri, bukan mencontoh tulisan orang lain. Karangan
opini mengacu pada permasalan yang sedang terjadi di masyarakat.

2.2.6 Tajuk Rencana
Menurut Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) tajuk rencana dapat diartikan sebagai suatu
karangan pokok dalam surat kabar, majalah, dan sebagainya. Tajuk rencana merupakan
pendapat atau pandangan pribadi penulis terhadap sebuah permasalahan yang terjadi dan
dipublikasikan melalui surat kabar, majalah, dan sebagainya. Artinya, setiap surat kabar
dan majalah selalu terdapat tajuk rencana pada salah satu halamannya. Semakin banyak
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permasalahan yang terjadi dalam masyarakat maka semakin banyak pendapat atau
pandangan yang diungkapkan.
Sedangkan menurut Sumadiria (2007: 2) tajuk rencana adalah opini yang berisi
pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan
aktual, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Karakter atau
identitas sebuah surat kabar terletak pada tajuk rencana. Tajuk rencana mengungkapkan
pandangan redaksi, sehingga melalui tajuk rencanalah pembaca dapat melihat cara dan
sikap redaktur dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi.
Ketika sebuah surat kabar dapat menampilan tajuk rencana yang baik dan berisi pendapat
yang relevan maka pembaca dapat menilai bahwa surat kabar tersebut berkompeten.
Pendapat lain mengatakan tajuk rencana merupakan pernyataan mengenai fakta dan
opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk
mempengaruhi pendapat lain atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang
menonjol sebegitu rupa sehingga kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak
pentingnya arti berita yang ditunjukkan tadi (Djuroto, 2002:78). Tajuk rencana berisi
ungkapan pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah surat kabar terhadap masalah atau
topik yang sedang terjadi dan sedang menjadi pusat perhatian masyarakat. Pendapat pada
tajuk rencana mencerminkan aspirasi dan sikap resmi sebuah media terhadap persoalanpersoalan yang terjadi dalam masyarakat.
Berdasarkan pendapat dari ketiga ahli tersebut penulis dapat menyimpulkan tajuk
rencana adalah suatu karangan berupa pendapat tentang pemasalahan yang sedang terjadi
di masyarakat yang dimuat dalam surat kabar. Tajuk rencana yang baik menunjukan
kualitas dari redaktur pada sebuah surat kabar. Tajuk rencana yang baik tidak hanya berisi
pendapat terhadap sebuah masalah yang terjadi di masyarkat saja tetapi juga dapat
memberikan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Tajuk rencana ditulis dengan bahasa
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semiformal dengan ejaan dan kaidah yang sesuai sehingga dapat dipahami oleh seluruh
lapisan pembaca.
Menyangkut fungsi dari tajuk rencana atau editorial, Pinkerton (dalam Sumadiria,
2007:81) menyatakan bahwa fungsi tajuk rencana mencakup empat hal yang akan
dijabarkan sebagai berikut.
1. Explaining the News (Menjelaskan Berita)
Tajuk rencana menjelaskan kejadian-kejadian penting kepada para pembaca.
Tajuk rencana berfungsi menerangkan terjadinya suatu kejadian tertentu, faktor-faktor
yang diperhitungkan untuk menghasilkan perubahan dalam kebijakan pemerintah,
dengan cara bagaimana kebijakan baru akan memengaruhi kehidupan sosial dan
ekonomi suatu masyarakat.
2. Filling in Background (Menjelaskan Latarbelakang)
Untuk memperlihatkan kelanjutan suatu peristiwa penting, tajuk rencana dapat
menggambarkan

kejadian

tersebut

dengan

latarbelakang

sejarah,

yaitu

menghubungkan dengan sesuatu yang telah terjadi. Tajuk rencana dapat menunjukan
hubungan antara berbagai peristiwa yang terpisah, baik peristiwa politik, ekonomi,
maupun sosial. Terkadang tajuk rencana memuat suatu pandangan dan menunjukan
kesamaan dengan sejarah, yaitu kesamaan yang bertujuan untuk mendidik
masyarakat.
3. Forescasting the Future (Meramalkan Masa Depan)
Suatu tajuk rencana kadang-kadang menyajikan analisis yang melewati batas
berbagai peristiwa sekarang. Tujuan dari sebuah tajuk rencana yaitu meramalkan
sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

4. Passing Moral Judgement (Menyampaikan Pertimbangan Moral)
Menurut tradisi lama para penulis tajuk rencana bertugas mempertahankan kata
hati

masyarakat.

Penulis

diharapakan

mempertahankan

isu-isu

moral

dan

mempertahankan posisi mereka. Jadi, penulis tajuk rencana akan berurusan dengan
pertimbangan moral yang biasa disebut dengan ―pertimbangan nilai‖. Mereka
meyampaikan tentang sesuatu yang benar dan salah kepada pembacanya.

2.2.7 Berita Utama
Menurut Romli (2005: 47) berita pembuka halaman (opening news), yaitu berita atau
tulisan yang ditempatkan di bagian awal atau paling atas halaman surat kabar, semacam
berita utana (headline). Berita merupakan fakta-fakta sebuah kejadian atau peristiwa yang
terjadi. Berita menggambarkan atau menceritakan kembali sebuah peristiwa secara
terperinci. Tujuan ditulisnya sebuah berita agar khalayak dapat mengetahui kejadian
penting dan baru terjadi.
Menurut Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) berita utama merupakan berita inti. Berita
utama adalah berita yang sedang hangat-hangatnya dibahas oleh masyarakat. Berita
tersebut baru saja terjadi dan bersifat penting. Berita utama difungsikan sebagai penarik
perhatian pembaca terhadap surat kabar. Berita utama atau yang lebih popular dengan
istlah headline news. Berita yang dianggap sangat layak dipasang di halaman depan,
dengan judul yang merangsang perhatian dan menggunakan tipe hururf relative lebih
besar. Pendeknya berita istimewa (Junaedhie, 1991).
Berdasarkan pendapat-pendapat ahli tersebut peneliti menyimpulkan berita utama
adalah berita yang diletakan dihalaman awal surat kabar dan berisikan peristiwa yang
baru saja terjadi. Berita utama ditunjukan untuk menarik perhatian pembaca karena berita
yang disajikan aktual. Penulis akan menampilan fakta-fakta dan keterangan dari para

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

saksi atau orang yang terlibat secara langsung dalam sebuah peristiwa. Dengan demikian,
pembaca semakin antusias terhadap berita yang disajikan tersebut.
Headline news (berita utama) mencerminkan perhatian terhadap peristiwa tertentu.
Headline dalam sebuah surat kabar merupakan cerminan dari media itu sendiri dalam
memandang penting atau tidaknya suatu peristiwa. Headline bermanfaat untuk menjadi
sebuah pengantar dari berita. Bagian ini mungkin menjadi penentu seseorang akan
melanjutkan membaca isi berita atau tidak. Berikut adalah manfaat dari adanya headline
news.
a. Pengantar Berita
Fungsi dari headline yang pertama, seperti yang sudah disinggung sebelumnya
adalah sebagai pengantar berita. Headline akan menjadi sebuah bagian paling pertama
yang akan mengantarkan pembaca kepada sebenarnya apa yang akan dibahas dari
berita tersebut. Kemempuan membuat pengantar berita tentu akan menjadikan hal ini
semakin bagus dalam pembuatan sebuah berita.
b. Menggambarkan Ringkasan Berita
Ringkasan berita juga ditampilkan di headline. Sifat dari ringkasan ini biasanya
hanya berupa gambaran umum saja tapi belum sampai pada tahap menyimpulakan.
Umumnya, ini digunkan untuk membuat pembaca semakin tertarik dengan apa yang
akan dibahas dalam berita selanjutnya. Tentu saja ini termasuk dalam fungsi media
komunikasi dari berita.
c. Penyedia Intisari Berita
Fungsi headline dalam berita itu sendiri juga sebenarnya hanya menyediakan
intisari saja. Sudut pandang dari headline umumnya bersifat netral (meskipun
sebenarnya berita juga harusnya demikian). Numun demikian, isi pada paragraf
selanjutnya bisa menggunakan argument atau sudut pandang orang tertentu tanpa
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menghilangkan inti dari berita tersebut. Tergantung dari jenis-jenis berita apa yang
akan disampaikan.

2.2.8 Paragraf
2.2.8.1 Pengertian Paragraf
Paragraf merupakan satuan bahasa

yang mengandung satu tema dan

perkembangannya; bagian wacana yang mengungkapkan pikiran atau hal tertentu
yang lengkap tetapi yang masih berkaitan dengan isi seluruh wacana, dapat terjadi
dari satu kalimat atau sekelompok kalimat yang berkaitan (Kridalaksana, 2009:120).
Sedangkan menurut Chaer (2011:27), paragraf merupakan satuan bahasa yang
dibangun oleh dua buah kalimat atau lebih yang secara semantis dan sintaksis
merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pada sebuah paragraf memiliki satu ide pokok
atau gagasan utama. Di dalam sebuah paragraf yang terdiri dari dua kalimat atau lebih
yang saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Menurut Rahardi (2010:2),
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.
Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa paragraf
merupakan kesatuan kalimat-kalimat yang dibangun secara sistematis dan saling
memiliki hubungan antara satu dengan lainnya dan minimal terdiri dari dua kalimat.
Paragraf memiliki satu ide pokok atau gagasan pokok pikiran dan dibantu oleh
kalimat penjelas agar saling berkesinambungan.
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2.2.8.2 Fungsi Paragraf
Paragraf memiliki fungsi tersendiri dalam karya tulis. Menurut Rahardi
(2011:128), Paragraf memiliki fungsi yakni:
a. Wahana pengungkapan ide, penyampaian gagasan, pengungkapan pikiran, dan
penyampaian fakta pokok yang semuannya mengandung nilai.
b. Paragraf memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran penulis melalui
karya tulisannya.
c. Paragraf memudahkan penulis mengembangkan jalan pikirannya. Jalan pikiran
penulis dapat ditentukan oleh kekhasan dari tulisannya itu sendiri. Penulis dapat
menulis satu gagasan pokok melalui satu paragraf.
d. Piranti mengawali, mengisi, mengembangkan, dan menutup pengungkapan
gagasan secara keseluruhan dalam konteks tulisan jurnalistik.
Fungsi paragraf tesebut ialah sebagai sarana penyampaian gagasan dari penulis
kepada pembaca melalui sebuah karya tulis. Pembaca dapat langsung memahami isi
dari gagasan yang dibuat oleh penulis melalui karya tulis yang dibuatnya. Jalan
pikiran penulis dapat ditentukan oleh kekhasan dari tulisannya itu sendiri. Paragraf
juga merupakan sarana mengungkapkan maksud dalam sebuah karya tulis dan
pembaca dapat mengetahui maksud yang dimaksud oleh penulis melalui paragraf
tersebut.

2.2.8.3 Syarat Pembentukan Paragraf
Ketika menyusun sebuah paragraf yang baik, maka perlu memperhatikan
persyaratan dan komposisi dalam paragraf tersebut. Syarat sebuah paragraf yang baik
adalah kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Berikut ini akan diuraikan ketiga syarat
pembentukan sebuah paragraf.
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a.

Kesatuan
Menurut Akhdiah (dalam Nasucha 2009:35) setiap 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. Selanjutnya Kuntarto (2013)
menjelaskan bahwa keatuan pada sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok yang
diwujudkan oleh gagasan utama.

selaras dengan itu Suladi (2014) menguraikan

bahwa kesatuan sebuah paragraf merupakan bagian dalam sebuah karangan yang
terdiri dari satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Sebuah paragraf
dianggap

memiliki

kesatuan,

apabila

kalimat

dalam

paragraf

tersebut

berkesinambungan dengan topiknya.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan kesatuan dalam
sebuah paragraf artinya

dalam sebuah paragraf hanya mengandung satu kalimat

utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama harus relevan atau sesuai dengan
topik yag dibahas. Hal tersebut dilakukan agar mencegah kalimat-kalimat menjadi
tidak relevan dengan topik pembahasannya
b. Kepaduan
Menurut Akhdiah (dalam Nasucha 2009:35) kepaduan paragraf dititik beratkan
pada hubungan antara kalimat dengan kalimat-kalimat. Urutan pikiran yang teratur
akan memperlihatkan kepaduan. Hal ini menunjukkan bahwa satu paragraf bukanlah
kumpulan kalimat yang berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat yang memiliki
hubungan timbal balik. Selanjutnya Kuntarto (2013) menjelaskan untuk mencapai
kepaduan dalam sebuah paragraf terdapat hal yang perlu menjadi fokus perhatian,
yaitu kemampuan untuk merangkai gagasan-gagasan sehingga saling terhubung
secara logis dan padu. Selaras dengan itu Suladi (2014) menguraikan bahwa kepaduan
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sebuah paragraf berhubungan dengan keserasian atau kekompakan antar kalimat yang
membangun paragraf tersebut.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan kepaduan dalam
sebuah paragraf artinya kalimat-kalimat yang teradap pada paragraf haruslah saling
berkseniambungan sehingga menjadi logis. Kepaduan suatu paragraf ditekankan pada
hubungan antarkalimat. Artinya, antarkalimat harus mengandung gagasan-gagasan
yang saling menjelaskan sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu.
c. Kelengkapan
Menurut Akhdiah (dalam Nasucha 2009:35) suatu paragraf dikatakan lengkap jika
berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik
atau kalimat utama. Kelengkapan suatu paragraf ditentukan oleh ketuntasan penulis
menjelaskan ide pokok dengan kalimat penjelasnya yang lengkap. selanjutnya
Rahardi (2011:118) menjelaskan sebuah paragraf dapat dikatakan baik dan efektif
apabila seluruh kalimat yang ada dalam paragraf tersebut hanya membicarakan satu
pokok pikiran. Senada dengan itu Suladi (2014) menguraikan bahwa unsur
kelengkapan pada sebuah paragraf dapat terpenuhi apabila informasi yang diperlukan
dalam mendukung gagasan utama sudah tercakup. Artinya, gagasan utama harus
dikembangkan berdasarkan dan sesuai dengan informasi yang diperlukan.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan kelengkapan dalam
paragraf artinya paragraf harus berisikan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung
kalimat utama dan sesuai dengan ide pokok. Kalimat-kalimat penjelas harus berisi
informasi-informasi yang sesuai dengan kalimat utama, sehingga pembaca dapat
memahami maksud sebuah paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang
kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelasnya hanya menjelaskan satu ide pokok.
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2.2.8.4 Unsur-Unsur Paragraf
Pada sebuah paragraf terdiri dari beberapa aspek atau unsur pembangun yang
menjadikan paragraf tersebut tersusun secara sistematis. Unsur-unsur dalam sebuah
paragraf merupakan komponen yang membentuk sebuah paragraf.

Unsur-unsur

paragraf tersebut antara lain, kalimat utama atau pokok, kalimat penjelas, kalimat
penegas, dan unsur transisi. Berikut akan diuraikan unsur-unsur pembentuk sebuah
paragraf.
1. Kalimat Utama atau Kalimat Pokok
Menurut Rahardi (2010:42), 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 kalimat lain yang terdapat dalam sebuah
paragraf. Kalimat utama dalam sebuah paragraf bertujuan agar pembaca mengetahui
dan memahami makna dari sebuah paragraf. Terdapat tiga posisi kalimat utama dalam
sebuah paragraf yakni:
1. Di awal paragraf. Paragraf yang kalimat utamannya terletak pada awal paragraf
mengikuti alur pemikiran deduktif. Dalam hal ini, hal yang sifatnya umum
disampaikan terlebih dahulu, kemudian diikuti pernyataan perincian yang
bersifat khusus.
2. Di akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf
menggunakan alur berpikir induktif, karena bermula dari sesuatu yang bersifat
khusus menuju sesuatu yang bersifat umum.
3. Di tengah paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya terletak pada tengah
paragraf menggunakan alur berpikir ineratif. Kalimat pengantar disampaikan
terlebih dahulu, lalu diikuti dengan kalimat utama ditengah paragraf,
dilanjutkan dengan kalimat perincian tentang kalimat uatama tesebut
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Selanjutnya Wiyanto (2004) menjelaskan kalimat utama mengandung gagasan
pokok atau ide pokok yang mendasari suatu paragraf. Selaras dengan itu Wijayanti
(2013) menguraikan bahwa kalimat utama atau kalimat pokok adalah kalimat yang
mengandung gagasan pokok di dalam sebuah paragraf. Berdasarkan pendapat ketiga
ahli tersebut, dapat disimpulkan kalimat utama atau kalimat pokok adalah kalimat
yang mengandung ide pokok dalam sebuah paragraf. Kalimat utama atau kalimat
pokok dapat diletakan di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di tengah paragraf.
2. Kalimat Penjelas
Menurut Rahardi (2010:59) kalimat penjelas bertugas menjelaskan ide pokok
yang ada pada kalimat pokok sehingga menjadi paragraf yang padu. Kalimat penjelas
memiliki kesinambungan antara ide pokok dan kalimat utama. Selanjutnya Wijayanti
(2013) menjelaskan kalimat penjelas atau pendukung adalah kalimat yang
memperjelas atau menjabarkan kalimat topik. Selaras dengan itu Wiyanto (2004)
menguraikan kalimat penjelas diwujudkan dalam kalimat-kalimat yang berisi
penjelasan, memerinci, atau memberi contoh secara spesifik.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan kalimat penjelas
merupakan kalimat yang mendukung dan menjelaskan kalimat utama. kalimat utama
dan kalimat penjelas memiliki kesinambungan satu dengan yang lainnya. Kalimat
penjelas merupakan pendukung kalimat utama, sehingga pembaca dapat semakin
memahami maksud paragraf tersebut.
3. Kalimat Penegas atau Simpulan
Menurut Rahardi (2010:79) kalimat penegas merupakan kalimat yang bertugas
menegaskan pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya dalam sebuah paragraf.
Kalimat penegas terletak diakhir dalam sebuah paragraf. Alasannya, kalimat penegas
memberi penekanan dari ide pokok yang telah dirumuskan dalam kalimat utama.
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Selanjutnya Wijayanti (2013) menjelaskan kalimat penegas atau simpulan adalah
kalimat yang berfungsi menegaskan kembali pernyataan yang terdapat pada kalimat
utama. Selaras dengan itu Wiyanto (2004) menguraikan kalimat penegas adalah
kalimat yang digunakan untuk menegaskan atau menyimpulkan sebuah informasi dari
kalimat-kalimat sebelumnya.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan kalimat penegas
merupakan kalimat yang berisi kesimpulan dari kalimat utama dan kalimat penjelas.
Kalimat penegas terletak di akhir sebuah paragraf. Kalimat penegas bertujuan untuk
menekankan kembali ide pokok yang ingin disampaikan pada kalimat utama.
4. Transisi
Menurut Wiyanto (2004:22), mengatakan bahwa transisi digunakan untuk
menghubungkan paragraf yang satu degan paragraf yang lain, sehingga hubungan
menjadi logis. Transisi tidak harus selalu ada dalam sebuah paragraf. Terdapat
beberapa paragraf yang tidak menggunakan transisi karena hubungan antar
paragrafnya sudah logis. Transisi digunakan jika diperlukan saja.
Transisi juga terdapat dalam kalimat, antarparagraf, antarsubbab, dan antarbab.
Transisi tidak hanya terdapat dalam sebuah paragraf saja. Kalimat transisi berfungsi
untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat. Transisi antarsubbab berfungsi untuk
menghubungkan ide pokok antarsubbab tersebut. Menurut Wiyanto (2004:22), transisi
berfungsi sebagai jembatan penghubung ide pokok dalam bab yag berdekatan kalau
terdapat pada antarbab.
Wujud transisi berupa kata (kelompok kata), kalimat, atau paragraf pendek.
Transisi yang berupa paragraf pendek biasanya terdapat anatarsubbab atau antarbab.
1. Transisi berupa kata atau kelompok kata sangat banyak. Pengelompokan
berdasarkan penanda hubungannya antara lain adalah penanda hubungan lanjutan,
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hubungan waktu, penanda klimaks, penanda perbandingan, penanda kontras,
penanda urutan jarak, penanda ilustrasi, penanda sebab-akibat, penanda syarat,
dan penanda kesimpulan.
2. Transisi berupa kalimat dikenal pula dengan istilah kalimat penuntun. Kalimat
penuntun memiliki fungsi ganda, yakni sebagai transisi dan sebgai pengantar
topik.
3. Transisi berupa paragraf digunakan untuk ‗membelokkan‘ pembahasan dari suatu
pokok pikiran ke pokok pikiran lainnya.
Selanjutnya Suladi (2014) menjelaskan unruk menghubungkan sebuah paragraf
yang satu dengan yang lain dibutuhkan unsur ‗perekat‘ yang disebut sebagai transisi.
Transisi merupakan penghubung yang digunakan untuk menghubungkan unsur
antarparagraf dalam sebuah karangan. Selaras dengan itu D. Tarigan (1987)
menguraikan transisi adalah penghubung antarparagraf. Unsur transisi pada sebuah
paragraf merupakan petunjuk bagi pembaca. Maka dari itu, transisi dapat dikatakan
sebagai penunjang kesatuan dan kepaduan antarkalimat. Terdapat beberapa paragraf
yang tidak memerlukan transisi karena tanpa transisi hubungannya sudah logis dan
padu.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan transisi merupakan
perekat yang berfungsi untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf
yang lainnya. Transisi merupakan pendukung agar antarkalimat menjadi padu. Tidak
semua paragraf memerlukan transisi. Artinya, transisi digunakan jika memang
diperlukan untuk memadukan paragraf-paragraf.
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2.2.8.5 Pola Pengembangan Paragraf
Pada setiap paragraf memiliki pola pengembangannya masing-masing. Berikut
akan peneliti uraikan pola-pola pengembangan paragraf yang ditemukan:
a. Pengembangan Paragraf dengan Contoh
Pengembangan paragraf dengan contoh dapat dilakukan apabila kalimat topiknya
berisi pernyataan yang bersifat umum (Chaer, 2011). Selanjutnya D. Tarigan (1987)
menguraikan kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh
sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Selaras dengan itu Rahardi (2010)
menjelaskan paragraf yang dikembangkan dengan pemberian contoh bertujuan untuk
memberikan bukti konkret dari sebuah generalisasi yang sifatnya abstrak.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pola pengembangan
paragraf contoh dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik dengan
memberikan contoh atau bukti yang konkret. Pemberian contoh atau bukti konkret
bertujuan agar kalimat topik lebih jelas pengertiannya. Terdapat beberapa kata kunci
yang digunakan dalam pola pengembangan paragraf contoh, yaitu kata misalnya,
seperti, atau contohnya.
Contoh untuk pola penegmbangan paragraf dengan contoh dapat dilihat dalam
kutipan (1) berdasarkan Wijayanti (2013: 116):
(1)

Di Indonesia terjadi banyak sekali pelanggaran norma. Dalam norma hukum,
masih banyak warga yang tidak taat membayar pajak sehingga mempersulit
proses pembangunan. Dalam norma agama, seseorang terpaksa mencuri demi
memenuhi kebutuhannya. Dalam norma etika, banyak pemudi berpakaian tidak
sepantasnya dan kebarat-baratan, padahal di negara kita pakaian tersebut
dianggap tidak sopan. Terakhir, dalam norma susila juga terlihat pasangan
pemuda-pemudi berciuman di muka umum. Jelas sekali hal itu bukan hal yang
lazim dilakukan di negara kita. (Wijayanti, 2013: 116)

Kalimat utama dalam paragraf di atas terletak pada kalimat pertama. Kalimat utama
tersebut lalu dikembangkan dengan menggunakan contoh-contoh yang terdapat
dalam kalimat kedua sampai kelima.
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b. Pengembangan Paragraf dengan Definisi
Menurut Chaer (2011) kalimat pokok dalam paragraf definisi berupa definisi
formal. Lalu, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas yang berupa penjelasan
lebih lanjut mengenai istilah yang didefinisikan. Selanjutnya D. Tarigan (1987)
menguraikan suatu pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik
memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca.
Selaras dengan itu Suyitno (2012) menjelaskan untuk memberikan penjelasan
terhadap sesuatu, kadang-kadang perlu uraian yang panjang, berupa kalimat-kalimat
bahkan beberapa paragraf.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pola pengembangan
paragraf definisi dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik pada pargraf
berupa pengertian atau definisi agar makna dapat diterima oleh pembaca. Kalimat
topik yang berisi pengertian atau definisi dilanjutkan dengan kalimat-kalimat yang
berupa penjelasan mengenai istilah yang diuraikan pada kalimat topik. Terdapat
beberapa kata kunci yang digunakan dalam pola pengembangan paragraf definisi,
yaitu kata adalah, ialah, yaitu, atau merupakan.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan definisi dapat dilihat dalam
kutipan (2) berdasarkan Wijayanti (2013: 115):
(2)

Sekretaris adalah pembantu terdekat pimpinan. Ia akan membantu pimpinan
mengarahkan tugas dengan meringankan dan menyelesaikan semua tugas
rutinnya. Ia memiliki keterampilan yang memadai sehingga selain andal dalam
menangani tugas rutin, ia juga dapat menjadi orang kepercayaan. Ia akan
menjadi tempat pimpinan untuk mencurahkan persoalan perusahaan, bertukar
pikiran, dan sebagai fitur bagi kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan
pimpinan kepada bawahannya.(Wijayanti, 2013: 115)

Kalimat pertama dalam paragraf tersebut berisi definisi secara umum. Selanjutnya,
kalimat kedua sampai kalimat keempat merupakan kalimat penjelas dari definisi
yang terdapat dalam kalimat pertama.
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c. Pengembangan Paragraf dengan Pemerincian
Menurut Chaer (2011)Pengembangan paragraf dengan pemerincian digunakan
untuk menunjang pikiran pokok yang berupa fakta atau pendapat. Ide pokok pada
sebuah paragraf dirinci dengan sejumlah fakta lain. Selanjutnya Rahardi (2010)
menjelaskan paragraf yang dikembangkan dengan pemerincian dilakukan dengan cara
memerinci gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut. Selaras dengan itu
Wiyanto (2004) menguraikan mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan cara
merinci kalimat utama. Adanya rincian itu paragraf menjadi jelas.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf pemerincian dapat dilakukan dengan cara memerinci kalimat utama dengan
fakta atau pendapat. Fakta atau pendapat dijadikan sebagai kalimat penjelas. Tujuan
dilakukannya pemerician untuk menunjang dan memperjelas kalimat utama pada
paragraf.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan pemerincian dapat dilihat
dalam kutipan (3) berdasarkan Chaer (2011: 91):
(3)

Di kota kami yang tidak terlalu besar jumlah kendaraan cukup banyak,
sehingga kemacetan lalu lintas sering terjadi. Menurut catatan dinas lalu lintas
jalan raya terdapat 2615 buah mobil. Dari jumlah itu dapat diperinci jumlah
mobil dinas pemerintahan ada 325 buah, mobil kendaraan umum ada 525 buah,
mobil milik perusahaan swasta ada 100 buah, dan sisanya adalah mobil pribadi.
Sepeda motor tercatat ada 1850 buah. 320 di antaranya adalah sepeda motor
berplat merah. (Chaer, 2011: 91)

Ide pokok dalam contoh paragraf di atas adalah jumlah kendaraan di suatu kota. Lalu,
diperinci dengan banyaknya mobil dinas, mobil pribadi, dan mobil kendaraan umum.
Selain itu, diperinci juga dengan banyaknya sepeda motor yang kemudian diperinci
menjadi milik umum dan milik instansi pemerintah.
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d. Pengembangan Paragraf dengan Ilustrasi
Menurut Chaer (2011) 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 mngenai ide pokok
tersebut. Selanjutnya Suladi (2014) menjelaskan pengembangan paragraf dengan
ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan (ekspositoris) untuk menajikan suatu
gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum
dipahami oleh pembaca.
Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan paragraf ilustrasi
merupakan pola pengembangan yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu
objek. Tujuan menggambarkan sebuah objek agar pembaca yang dianggap belum
memahami objek tersebut, maka dapat memahaminya. Ide pokok terdapat pada
kalmat utama dalam paragraf dan dijelaskan lebih lanjut pada kalimat penjelas.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi dapat dilihat dalam
kutipan (4) berdasarkan Alwi (dalam Chaer, 2011: 92):
(4)

Waktu pertama kali bertemu dengan Chairil Anwar, orang akan menyangka
dia orang Indo. Rambutnya yang kepirang-pirangan selalu jatuh membuyar ke
pelipis kanan dan selalu dibenahinya cepat ke belakang dengan gerak yang cepat
dan gesit. Putih matanya selalu kemerah-merahan, dihidupi oleh biji mata coklat
muda bening, selalu sayup melihat arah kejauhan, tetapi juga selalu gesit dan
cemerlang, disertai gerak-gerik kenakalan. Tidak sejenak pun dia dapat diam,
semua pada dirinya bergerak: kata-katanya, matanya, jarinya, selalu menyertai
kehadirannya. Kehadirannya membawa suasana dinamis gesit dan gerak. (Alwi
(dalam Chaer, 2011: 92))

Dalam paragraf tersebut, sosok Chairil Anwar digambarkan melalui kalimat-kalimat
penjelas tentang sikap, sifat, dan keadaan fisik seorang Chairil Anwar
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e. Pengembangan Paragraf dengan Kronologi
Pengembangan paragraf dengan kronologi dapat disebut juga pengembangan
paragraf dengan urutan peristiwa atau kejadian (Chaer, 2011). Selanjutnya Keraf
(1984) menguraikan sebuah dasar lain yang dapat dipergunakan untuk menjaga agar
perkembangan sebuah alinea dapat disusun secara teratur adalah proses. Proses
merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk
menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau urutan dari sesuatu kejadian atau
peristiwa. Selaras dengan itu Suyitno (2012) menjelaskan pengembangan paragraf
secara alamiah ini didasarkan pada urutan ruang dan waktu.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pola pengembangan
paragraf kronologi dilakukan dengan cara mengembangkan urutan waktu kejadian
sebuah peristiwa yang diuraikan satu persatu secara kronologis. Pola pengembangan
paragraf kronologi biasanya digunakan dalam wacana kisahan. Terdapat tanda yang
digunakan dalam pola pengembangan paragraf kronologi, yaitu dengan penyusunan
menurut urutan-urutan waktu dari suatu peristiwa atau kejadian.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan kronologi dapat dilihat dalam
kutipan (5) berdasarkan Soekarno: Biografi 1901-1950:
(5)

Pada Maret 1942, Imamura memasuki Bandung, tanpa menarik perhatian.
Sehari sesudah itu ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan
pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian, ia mengadakan
inspeksi ke markas besar dari kedua divisi lain yang masih termasuk dalam
tentara ke-16 yang ia pimpin, yaitu divisi ke-48 di Fort de Kock (Bukittinggi),
Sumatera Tengah, dan divisi ke-8 di Surabaya, yang telah menduduki Jawa
Timur. Pada 12 Maret 1942, Imamura mendirikan markas besar tentara ke16 di
Batavia, yang kemudian diberi nama Djakarta (Jakarta). (Diolah dari Soekarno:
Biografi 1901—1950).

Pada paragraf tersebut, pengarang memaparkan suatu peristiwa tahap demi tahap
berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Pemaparan urutan waktu yang pengarang
lakukan digabungkan secara terstruktur.
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f. Pengembangan Paragraf dengan Sebab-Akibat atau Akibat-Sebab
Menurut Chaer (2011) pengembangan paragraf sebab-akibat ini digunakan untuk
mengemukakan alasan yang logis, medeskripsikan suatu proes, menerangkan alasan
suatu peristiwa dapat terjadi, dan memprediksi runtutan peristiwa yang akan terjadi.
Selanjutnya Suyitno (2012) menguraikan dalam paragraf sebab-akibat, sebab dapat
berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas atau sebaliknya.
Selaras dengan itu Rahardi (2010) menjelaskan pargraf yang menggunakan pola
pengembangan ini menempatkan unsur sebab sebagai kalimat pokok dan unsur akibat
sebagai kalimat penjelas. Perincian-perincian pada paragraf penjelas merupakan
akibatnya.
Berdasarkan

pendapat

ketiga

ahli

tersebut,

dapat

disimpulkan

bahwa

pengembangan paragraf sebab-akibat merupakan pola pengembangan yang dilakukan
dengan cara menjadikan sebab sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat
penjelas atau dapat dilakukan sebaliknya. Akibat dijadikan sebagai kalimat utama
sedangkan untuk memahami lebih jelas akibat tersebut diperlukan sebab-sebab pada
kalimat penjelasnya. Pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat ditandai
dengan penempatan sebab sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelas
dan sebaliknya.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat dapat dilihat
dalam kutipan (6) berdasarkan Chaer (2011: 94):
(6)

Keberadaan industri komponen di dalam negeri masih berada dalam kondisi
rapuh, sehingga sulit diharapkan untuk dapat mendukung keberadaan industri
otomotif. Akibatnya, industri otomotif nasional hingga kini masih tinggi tingkat
ketergantungannya kepada komponen impor. Tingkat ketergantungan yang
masih tinggi ini berakibat pada masih tingginya harga otomotif di tanah air.
(Chaer, 2011: 94)

Ide pokok dalam contoh paragraf tersebut di atas adalah keberadaan industri
komponen di dalam negeri masih dalam kondisi rapuh. Ide pokok tersebut
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merupakan sebab, sedangkan yang menjadi akibatnya ada dua, yaitu (1) “sulit
diharapkan untuk dapat mendukung keberadaan industri otomatif”, dan (2)
“industri otomotif nasional hingga kini masih tinggi tingkat ketergantungannya
kepada komponen impor.”
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dari akibat ke sebab dapat dilihat
dalam kutipan (7) berdasarkan Rahardi (2009: 166):
(7) 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).

g. Pengembangan Paragraf dengan Perbandingan
Pengembangan paragraf perbandigan atau pengontrasan digunakan untuk
menyatakan persamaan dan perbedaan dua hal yang disebut sebagai ide pokok dalam
kalimat pokok (Chaer, 2011). Selanjutnya Rahardi (2010) menjelaskan paragraf yang
dikembangkan dengan pola ini dilakukan dengan cara pengidentifikasi kesamaankesamaan dari sejumlah entitas. Yang disamakan adalah entitas-entitas yang sifatnya
sejajar atau sebanding. Selaras dengan itu Suyitno (2012) menjelaskan paragraf
perbandingan dan pertentangan adalah paragraf yang berusaha memperjelas
paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang
dibicarakan.
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Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan dua hal pada kalimat
utama yang sifatnya sejajar. Dalam perbandingan diuraikan persamaan dan perbedaan
atara kedua hal tersebut. Menurut Kuntarto (2013:159) terdapat kata kunci yang
biasanya digunakan dalam paragraf jenis ini, yaitu pada kata seperti, serupa dengan,
seperti halnya, demikian juga, sama dengan – sejalan dengan, akan tetapi,
sedangkan, dan sementara itu.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan perbandingan atau
pengontrasan dapat dilihat dalam kutipan (8) berdasarkan Wijayanti (2013: 115):
(8)

Kejahatan di dunia maya (cybercrime) berbanding terbalik dengan kejahatan
konvensional. Jika kejahatan konvensional harus menggunakan senjata dan
meninggalkan bekas kejahatan, kejahatan dunia maya tidak menggunakan
senjata, hanya membutuhkan waktu sesaat dan tidak meninggalkan bekas.
Kejahatan dunia maya dapat terjadi di mana saja dan kapan saja karena
kejahatan ini dapat dilakukan hanya dengan mengakses internet lalu korban
langsung terhubung dengan jaringan internet. Jika kejahatan konvensional
dapat membunuh orang, kejahatan dunia maya membunuh karakter seseorang.
Artinya, kita mudah mendapatkan data rahasia seseorang dan
menyebarluaskannya ke publik. Contohnya, jika foto rahasia seseorang berhasil
diambil orang lain dan dipublikasikan orang tersebut, korban akan
dipermalukan, dicemoohkan, bahkan dikucilkan masyarakat. Menangkap pelaku
kejahatan di dunia maya juga tidak semudah menangkap pelaku kejahatan
konvensional. Hal inidisebabkan keberadaanya sulit dilacak seperti mencari
sebatang jarum di tumpukan jerami. Baik kejahatan di dunia maya maupun
kejahatan konvensional akhir-akhir ini makin canggih modus operasinya dan
sama-sama membunuh dan menyakiti orang lain. (Wijayanti, 2013: 115)

Kalimat pertama dalam paragraf tersebut membandingkan dua hal, yaitu kejahatan di
dunia maya dan kejahatan konvensional. Lalu, kalimat-kalimat selanjutnya
digunakan untuk menjelaskan gagasan utama yang terdapat pada kalimat utama.
h. Pengembangan Paragraf dengan Perulangan
Pengembangan paragraf dengan perulangan berarti ide pokok diulang-ulang pada
kalimat penjelas (Chaer, 2011). Selanjtnya D. Tarigan (1987) menjelaskan kalimat
topik dapat pula dikembangkan dengan pengulangan kata/ kelompok kata atau bagian-
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bagian kalimat yang penting. Selaras dengan itu Suladi (2014)menguraikan
pengembangan paragraf dengan pengulangan sering digunakan untuk mengingatkan
kembali pada pokok gagasan dan menguatkan pokok bahasannya.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf perulangan dilakukan dengan melakukan pengulangan pada ide pokok
berupa kata atau kelompok kata. Tujuan dilakukannya pengulangan pada kata atau
kelompok kata adalah untuk menekankan suatu pokok persoalan dalam paragraf
tersebut. Pengulangan tersebut dilakukan pada kalimat penjelas dalam paragraf.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan perulangan dapat dilihat dalam
kutipan (9) berdasarkan Alwi (dalam Chaer, 2011: 96):
(9)

Masalah dampak sulih suara film pada dasarnya serupa dengan masalah
dampak terjemahan pada umumnya. Dampak terjemahan karya-karya tertulis
dari zaman ke zaman sudah kita lihat. Kita pun dapat merasakan dampak itu,
baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kesenian, maupun dalam
kehidupan intelektual. Akan tetapi memang diperlukan waktu yang lama sampai
timbulnya atau terjadinya dampak itu. Kemajuan di bidang percetakan,
informasi, komunikasi, dan transportasi telah menyebabkan penyebaran hasil
penerjemahan terjadi dalam waktu yang cepat. Pengaruh buku terjemahan pada
masyarakat kita tentunya makin cepat terjadi. (Alwi (dalam Chaer, 2011: 96))

Gagasan utama dalam paragraf tersebut di atas adalah mengenai dampak dan
dikembangkan dalam beberapa kalimat penjelas dengan mengulang-ulang dampak
tersebut.
i. Pengembangan Paragraf dengan Klasifikasi
Pengembangan paragraf dengan klasifikasi berarti mengelompokkan sesuatu
berdasarkan kriteria tertentu (Chaer, 2011). Selanjutnya Keraf (1984) menjelaskan
yang dimaksud dengan klasifikasi adalah sebuah proses untuk mengelompokan
barang-barang yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Selaras
dengan itu Suyitno (2012) meguraikan dalam pengembangan paragraf, kadangkadang dikelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan.
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Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf klasifikasi dilakukan dengan cara mengelompokan hal-hal berdasarkan
kriteria tertentu. Pengelompokan tersebut umumnya diperinci lagi ke dalam kelompok
yang lebih kecil. Pola pengembangan paragraf dengan klasifikasi ditandai dengan
pengelompokan suatu objek.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan klasifikasi dapat dilihat dalam
kutipan (10) berdasarkan Chaer (2011: 97):
(10)
Sistem penamaan jenis-jenis kritik sastra bervariasi, yang memungkinkan
seorang kritikus untuk menggunakan beberapa jenis kritik atau untuk membuat
suatu sintese umum dari beberapa jenis kritik itu, bergantung pada pilihan
pendekatan yang digunakannya. 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. Pendekatan historis, yang bekerja atas dasar lingkungan karya
sastra itu sendiri berkaitan dengan fakta-fakta dari zaman dan hidup pengarang.
Pendekatan formal, yang terutama sangat ditekankan oleh kritik baru,
menekankan nilai karya sastra dalam lingkup pertimbangan struktur dan unsurunsur estetik, yang biasanya tanpa pertimbangan lainnya. Pendekatan
impresionistik, yang menjadi ciri khas aliran romantik menekankan efek
personal karya sastra pada kritikusnya. (Chaer, 2011: 97)
Gagasan utama dalam contoh paragraf di atas terdapat dalam kalimat pertama yang
selanjutnya dijelaskan oleh kalimat penjelas

yang merupakan klasifikasi dari

gagasan utama pada kalimat utama tersebut.
j. Pengembangan Paragraf dengan Analogi
Menurut Chaer (2011) pengembangan paragraf dengan analogi adalah
mengembangkan ide pokok yang belum dikenal dengan membandingkan pada sesuatu
yang sudah dikenal. Selanjutnya Rahardi (2010) menjelaskan paragraf dengan pola
pengembangan

ini

lazimnya

digunakan

untuk

membandingkan

dan/atau

mempertentangkan hal-hal yang sifatnya umum dengan hal-hal yang sifatnya khusus.
Selaras dengan itu Suyitno (2012) menguraikan paragraf yang merupakan analogi
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biasanya digunakan oleh penulis untuk membandingkan sesuatu yang sudah dikenal
oleh umum dengan yang kurang dikenal.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf analogi dikembangkan dengan cara membanding sesuatu yang sudah
diketahui oleh umum dengan yang kurang diketahui oleh umum. Tujuannya adalah
untuk menjelaskan sesuatu yang sudah diketahui atau belum diketahui. Kata kunci
yang biasanya digunakan dalam paragraf jenis ini, yaitu pada kata ibaratnya, seperti,
dan bagaikan.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan analogi dapat dilihat dalam
kutipan (11) berdasarkan Alwi (dalam Chaer, 2011: 97-98):
(11)
Di usianya yang ke-32, karier pemain sepakbola Juergen Klinsmann
malah semakin bersinar. Banyak klub ternama dunia yang berebutuntuk
mendapatkan pemain berambut pirang itu. Hal itu tidak mengherankan
mengingat ia adalah pemain yang keterampilannya di atas rata-rata. Seperti
layaknya seekor kijang atau kancil, yang mempunyai bentuk tubuh ramping,
cekatan untuk berkelit, lincah gerakannya, larinya kencang sehingga sulit untuk
ditangkap, cerdik sekaligus licik, demikianlah sosok Klinsmann. Klinsi, demikian
ia dijuluki, memang dikenal sebagai pemain yang sering berpura-pura terjatuh
dan kesakitan di daerah kotak pinalti lawan untuk mengetahui wasit sehingga
dengan itu wasit akan menghadiahi tendangan penalti baginya. Tahun depan,
kapten kesebelasan tim nasional Jerman ini akan meninggalkan klub Bayern
Munchen dan akan bergabung dengan klub Sampdoria, Italia. (Alwi (dalam
(Chaer, 2011: 97-98))

k. Pengembangan Paragraf dari Umum-Khusus atau Khusus-Umum
Menurut Suyitno (2012) pengembangan paragraf umum-khusus merupakan pola
pengembangan yang memaparkan kalimat utama yang diletakan di awal paragraf.
Kalimat utama tersebut berifat umum dan diperinci lagi dengan kalimat-kalimat
penjelas yang sifatnya khusus atau sempit. Bentuk paragraf ini juga dikenal sebagai
paragraf deduktif. Sebaliknya, paragraf khusus-umum Diawali dengan rincian yang
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sifatnya khusus dan diikuti dengan kalimat utama yang diletakan di akhir paragraf.
Bentuk paragraf ini juga dikenal sebagai paragraf induktif.
Selanjutnya Rahardi (2010) menjelaskan pola pengembangan paragraf yang
diawali dengan pernyataaan yang bersifat umum lalu dijabarkan dengan fakta-fakta
yang bersifat khusus disebut pengembangan paragraf umum-khusus. Pengembangan
paragraf khusus-umum diawali dengan perincian dan uraian-uraian, lalu diikuti
kalimat yang berisi gagasan pokok pada akhir paragraf. Pengembangan paragraf
umum-khusus ini dikembangkan dengan mengikuti alur pemikiran deduktif.
Sebaliknya, pengembangan paragraf khusus-umum ini dikembangkan menggunakan
alur pemikiran induktif.
Selaras dengan itu Keraf (1984) menguraikan bahwa pengembangan paragraf
umum-khusus atau khusus-umum merupakan pengembangan paragraf yang paling
umum digunakan. Pengembangan umum-khusus meletakan kalimat utama di awal
paragraf, sedangkan perincian-perincian diletakan pada kalimat selanjutnya. Sama
halnya dengan pengembangan khusus-umum meletakan kalimat utama di akhir
paragraf, dan kalmia-kalimat perincian diletakan di awal paragraf.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf umum-khusus merupakan paragraf yang diawali dengan kalimat yang
sifatnya umum, lalu diikuti dengan menguraikan kalimat yang sifatnya khusus. Pada
paragraf ini kalimat utama yang berisi pernyataan yang sifatnya umum diletakan
diawal paragraf. Namun, pengembangan paragraf khusus-umum diawali dengan
kalimat yang sifatnya khusus atau memerinci, lalu kalimat utama letaknya di akhir
paragraf.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus dapat dilihat
dalam kutipan (12) berdasarkan Rahardi (2010: 161):
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(12)
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).
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dari khusus ke umum dapat dilihat
dalam kutipan (13) berdasarkan Rahardi (2010: 163):
(13)
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).
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dari khusus ke umum dapat dilihat
dalam kutipan (14) berdasarkan Rahardi (2010: 163):
(14)
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).
l. Pengembangan Paragraf dengan Pembuktian
Menurut Rahardi (2010) paragraf yang dikembangkan dengan pembuktian berarti
dalam paragraf tersebut diberikan banyak fakta sebagai bukti atas pernyataan umum
yang hadir pada awal paragraf. Selanjutnya Wiyanto (2004) menjelaskan suatu
pernyataan langsung diikuti bukti agar pembaca meyakini pernyataan itu. Bukti yang
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diberikan dapat berupa kisah nyata, peristiwa yang benar-benar terjadi, atau keadaan
yang sesungguhnya.
Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf pembuktian dilakukan dengan cara kalimat utama berisi pernyataan umum.
Namun, pada kalimat penjelas berisi fakta-fakta yang dapat mendukung pernyataan
umum. Fakta-fakta yang disajikan bertujuan agar pembaca mempercayai pernyataan
umum.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan pembuktian dapat dilihat
dalam kutipan (15) berdasarkan Rahardi (2010: 179):
(15)
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).
m. Pengembangan Paragraf dengan Pertanyaan
Menurut Rahardi (2010) paragraf yang dikembangkan dengan pertanyaan yang
lazimnya menempatkan rumusan pertanyaan di awal paragraf sebagai kalimat pokok.
Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat-kalimat yang memuat jawaban dan
pertanyaan yang terdapat dalam kalimat pokok. Selanjutnya D. Tarigan (1987)
menjelaskan kalimat topik dapat pula dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa
kalimat tanya dan kalimat berita. Selaras dengan itu Wiyanto (2004) menguraikan
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kalimat pertama berupa pertanyaan untuk memancing perhatian pembaca. Kemudian,
jawabannya disusulkan dalam kalimat-kalimat berikutnya.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf dengan pertanyaan dilakukan dengan membuat kalimat utama menjadi
pertanyaan. Setelah itu, kalimat-kalimat penjelas berupa jawaban dari pertanyaan
pada kalimat utama. Tujuan diberikannya pertanyaan pada kalimat utama agar
memancing perhatian dari pembaca.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan dapat dilihat dalam
kutipan (16) berdasarkan Wiyanto (2004: 72):
(16) 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).
Kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalimat pertama berupa pertanyaan.
Kemudian, jawaban dari pertanyaan itu dijelaskan pada kalimat-kalimat selanjutnya
yang juga merupakan kalimat-kalimat penjelas.
n. Pengembangan Paragraf dengan Sudut Pandangan
Menurut Keraf (1984) yang dimaksud dengan sudut pandang adalah tempat
darimana seseorang pegarang melihat sesuatu. Sudut pandang tidak diartikan sebagai
pengelihatan atas sesuatu barang dari atas atau dari bawah. Tetapi bagaimana kita
melihat barang itu dengan mengambil suatu posisi tertentu. Selanjutnya Kosasih
(2011) menguraikan sudut pandang merupakan tempat dimana penulis melihat
sesuatu. Sudut pandang mencakup pendapat atau pandangan penulis terhadap sebuah
objek yang ditulisnya. Selaras dengan itu Suladi (2014) menjelaskan pola deskripsi
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sudut pandang merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi
penulis dalam menggambarkan suatu objek.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf sudut pandang merupakan pandangan atau pendapat seorang penulis
terhadap hal yang sedang ditulisnya. Cara penulis mendapatkan sudut pandang
terhadap sebuah hal dilakukan dengan cara memposisikan diri penulis terhadap hal
tersebut. Dengan kata lain, pengembangan paragraf sudut pandang ditandai dengan
tempat dari mana seseorang pengarang melihat sesuatu.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf sudut pandang dapat dilihat dalam
kutipan (18) berdasarkan Suladi (2014:64):
(18)

Pantai Wediombo mungkin hanya salah satu diantara sekian banyak pantai
yang masih belum terjamah di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai
dengan hamparan pasir putih mahaluas ini seolah menggoda kaki untuk
terus memijak dan berjalan-jalan di atasnya. Di kanan dan kiri patai dapat
kita lihat bukit-bukit kapur hijau ditumbuhi lumut yang berdiri gagah
menantang derasnya ombak pantai. Suasana pantai yang sepi juga
menambah pesona pantai yang masih perawan ini.

o. Pengembangan Paragraf dengan Klimaks dan Anti-Klimaks
Menurut Suyitno (2012) Pengembangan paragraf dengan urutan ini didasarkan
bahwa posisi tertentu dari suatu rangkaian merupakan posisi yang tertinggi atu paling
menonjol. Bila posisi yang tertinggi itu ditaruh pada bagian akhir disebut klimaks.
Sebaliknya, bila penulis menulis rangkaian dengan posisi menonjol dan makin lama
makin tidak menonjol disebut antiklimaks. Selanjutnya Kosasih (2011) menguraikan
pengembangan paragraf dengan klimaks dilakukan dengan memerinci sebuah gagasan
yang lebih rendah kedudukannya hingga ke gagasan yang paling tinggi
kedudukannya. Antiklimaks dapat dilakukan dengan cara sebaliknya.
Selaras dengan itu Keraf (1984) menjelaskan Perkembangan gagasan dalam
sebuah alinea dapat disusun dengan mempergunakan dasar klimaks, yaitu suatu
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gagasan utama mula-mula di perinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap
paling rendah kedudukannya, berangsur-angsur dengan gagasan-gagasan lain hingga
ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya atau kepentingannya. Namun,
antiklimaks, penulis mulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi
kedudukannya kemudian perlahan-lahan menurun melalui gagasan-gagasan yang
lebih rendah hingga yang paling rendah.
Berdasarkan pendapat ketiga ahli tersebut, dapat disimpulkan pengembangan
paragraf klimaks dilakukan dengan cara mengurutkan posisi yang lebih rendah dan
berangsur-angsur keposisi yang lebih tinggi. Sedangkan antiklimaks dilakukan
dengan cara menempatkan posisi tertinggi di awal paragraf dan kalimat penjelasam
merupakan rincian yang posisinya lebih rendah. Artinya, pengembangan pargraf
klimaks dan antiklimaks dapat dilihat dari penempatan kalimat utama pada sebuah
paragraf.
Contoh untuk pola pengembangan paragraf klimaks dan anti-klimaks dapat
dilihat dalam kutipan (19) berdasarkan Keraf (1984: 85):
(19)
Bentuk traktor mengalami perkembangan dari jaman ke zaman seiring
dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia. Pada waktu mesin uap
baru jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan mesin uap. Pada waktu
tank menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti
tank. Keturunan traktor model tank ini sampai sekarang masih dipergunakan
orang, yaitu traktor yang memakai roda rantai. Traktor semacam ini adalah
hasil perusahaan Carterpillar. Di samping Carterpillar, Ford pun tidak
ketinggalan dalam pembuatan traktor dan alat-alat pertanian lainnya. Jepang
pun tidak mau kalah bersaing dalam bidang ini. Produk Jepang yang khas di
Indonesia terkenal dengan nama padi traktor yang bentuknya sudah mengalami
perubahan dari model-model sebelumnya (Keraf, 1984:85)
Pikiran utama paragraf di atas adalah bentuk traktor mengalami perkembangan dari
zaman ke zaman. Pikiran utama itu dirinci dengan tiga gagasan yaitu (1) traktor yang
dijalankan dengan uap, (2) traktor yang memakai roda rantai, dan (3) traktor buatan
Ford dari Jepang.
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Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan terdapat tujuh belas pola
pengembangan paragraf. Keenam belas pola pengembangan tersebut antara lain pola
pengembangan paragraf contoh, pola pengembangan paragraf definisi, pola
pengembangan paragraf pemerician, pola pengembangan paragraf ilustrasi, pola
pengembangan paragraf kronologi, pola pengembangan paragraf sebab-akibat, pola
pengembangan paragraf akibat-sebab, pola pengembangan paragraf perbandingan,
pola pengembangan paragraf perulangan, pola pengembangan paragraf klasifikasi,
pola pengembangan paragraf analogi, pola pengembangan paragraf umum-khusus,
pola

pengembangan

paragraf

khusus-umum,

pola

pengembangan

paragraf

pembuktian, pola pengembangan paragraf pertanyaan, pola pengembangan paragraf
sudut pandang, dan pola pengembangan paragraf klimaks anti-klimaks. Ketujuh belas
pola pengembangan tersebutlah yang akan menjadi dasar analisis pada penelitian ini.
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2.3 Kerangka Berpikir
Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang pola pengembangan paragraf
dalam artiel opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan
Rakyat. Penelitian ini berfokus pada artiel opini, tajuk rencana dan berita utama pada
surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Karangan opini merupakan hasil tulisan dari
pemikiran dan pendapat pribadi seseorang mengenai berbagai macam persoalan yang
sedang terjadi. Tajuk rencana adalah suatu karangan berupa pendapat tentang
pemasalahan yang sedang terjadi di masyarakat yang dimuat dalam surat kabar. Berita
utama adalah berita yang diletakan dihalaman awal surat kabar dan berisikan peristiwa
yang baru saja terjadi. Analisis wacana merupakan kajian tentang satuan-satuan
kebahasaan secara lisan maupun tulis sebagai interaksi antar penutur. Penelitian ini
mengkaji tentang berbagai macam pola pengembangan paragraf yang digunakan dan
kecenderungan pemakaian pola-pola pengembangan paragraf dalam karangan opini,
tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi
November 2019.
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Karangan Opini, Tajuk Rencana, dan Berita Utama
Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi
November 2019

Rumusan Masalah

Bagaimanakah
kecenderungan
pemakaian pola-pola pengembangan
paragraf dalam karangan opini, tajuk
rencana, dan berita utama pada surat
kabar harian Kedaulatan Rakyat
edisi November 2019?

Apa sajakah pola pengembangan
paragraf yang digunakan dalam
karangan opini, tajuk rencana,
dan berita utama pada surat
kabar harian Kedaulatan Rakyat
edisi November 2019?

Analisis
(Analisis data dilakukan dengan 3 tahap, yaitu pemrosesan satuan,
kategorisasi, dan penafsiran data.)

Teori yang digunakan untuk menganalisis
data

Pola-Pola Pengembangan Paragraf yang ditemukan:
1) Contoh

6) Perbandingan

11) Pertanyaan

16) Sudut Pandang

2) Definisi

7) Perulangan

12) Umum-Khusus

17) Klimaks atau Antiklimaks

3) Pemerincian

8) Analogi

13) Khusus-Umum

4) Ilustrasi

9) Klasifikasi

14) Sebab-Akibat

5) Kronologi

10) Pembuktian

15) Akibat-Sebab

Hasil Analisis Pola Pengembangan
Paragraf
Bagan 2.1 Alur Kerangka Berpikir

Kesimpulan
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara
kuantifikasi lainnya (Moleong 2008:6). Peneliti akan mengkaji tentang pola
pengembangan paragraf karangan opini, tajuk rencana dan berita utama pada surat kabar
harian Kedaulatan Rakyat. Penelitian ini termasuk dalam kajian ilmu linguistik. Kajian
ilmu lingusitik pada penelitian ini termasuk ke dalam penelitian analisis wacana karena
tatarannya di atas kalimat berupa paragraf ataupun teks.
Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam melakukan penelitian ini. Penelitian
deskriptif dimaksudkan untuk penukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena
masyarakat (sosial) tertentu (Hasan 2002:14). Metode deskriptif yaitu melakukan analisis
terhadap fakta secara sistematik agar mudah dipahami. Secara harafiah, penelitian
deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi)
mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian (Suryabrata 2008:76). Dengan metode
deskriptif akan dideskripsikan pola pengembangan paragraf yang digunakan serta pola
pengembangan paragraf yang cenderung muncul pada artikel karangan opini, tajuk
rencana, dan berita utama.

3.2 Sumber Data dan Data
Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh (Arikunto, 2006) Sumber data
dalam penelitian ini adalah karangan opini, tajuk rencana dan berita utama pada surat
kabar harian Kedaulatan Rakyat Edisi November 2019. Pada penelitian ini, sumber data
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yang digunakan akan dibatasi berdasarkan topik. Sumber data pada penelitian ini peneliti
memilih topik yang bertemakan politik pada karangan opini, tajuk rencana, dan berita
utama. Kepraktisan dan kemudahan menjadi alasan sumber data dibatasi berdasarkan
tema. Tema politik dipilih karena tema tersebut lebih banyak atau dominan muncul pada
artikel-artikel tersebut, sehingga dapat diduga pola-pola pengembangan paragraf tersebut
dapat banyak muncul pada tema tersebut
Data merupakan kumpulan keterangan berupa fakta atau angka yang dapat
dijadikan bahan atau dasar dalam menyusun suatu informasi (Arikunto, 2006). Data
penelitian adalah berupa paragraf yang terdapat pada artikel karangan opini, tajuk rencana
dan berita utama tersebut. Data tersebut merupakan subjek dari mana data tersebut
diperoleh. Data merupakan informasi yang mencakup sesuatu hal dan dapat diterima
sebagai fakta yang bersifat orisinil.

3.3 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan
data agar pekerjaannya menjadi mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap,
dan sistematis (Arikunto 2006:203). Dalam penelitian ini, alat untuk megumpulkan data
adalah peneliti sendiri (human instrument). Hal tersebut, disebutkan peneliti sebagai
instrument penelitian maksudnya peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan
data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian (Moleong
2008:168).
Dalam suatu penelitian, peneliti dapat mengamati langsung objek yang akan
ditelitinya. Oleh karena itu, peneliti harus memahami metode penelitian kualitatif,
wawasan terhadap sumber data dan data yang akan diteliti, serta kesiapan untuk
mengolah objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat penuh terhadap seluruh
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kegiatan penelitian. Peneliti melakukan pengamatan terhadap data yang berupa karangan
opini, tajuk rencana, dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi
November 2019.
Pedoman pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini
adalah dengan mengumpulkan dokumen berupa karangan opini, tajuk rencana, dan berita
utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Pedoman
analisis data pada penelitian ini adalah analisis data pada dokumen yang dikumpulkan
dilakukan sejak pertama edisi karangan opini pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat,
yaitu pada tanggal 1 November 2019. Pedoman triangulasi data pada penelitian ini
memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali
derajat kepercayaan data.

3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan atau digunakan oleh
seorang peneliti dalam megumpulkan data-data dalam penelitian yang sedang dilakukan
tersebut. Tujuan dikumpulkannya data-data tersebut adalah untuk memperoleh sebuah
informasi yang nantinya akan dibutuhkan oleh peneliti dalam upaya mencapai tujuan dari
penelitian yang sedang dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode simak. Metode simak adalah teknik penyediaan data yang digunakan untuk
memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun 2005:92). Istilah
menyimak pada penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara
lisan, tetapi juga dalam penggunaan basa secara tertulis.
Sementara itu, dalam melaksanakan sebuah metode pengumpulan data, diperlukan
adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang
dilakukan untuk menerapkan metode yang telah ditentukan. Teknik dasar yang digunakan
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untuk metode simak adalah teknik sadap. Teknik sadap merupakan tekni penyimakan
yang diwujudkan dengan penyadapan penggunaan bahasa seseorang baik secara lisan
maupun tulis. Dalam praktiknya, teknik ini diikuti dengan teknik lanjutan, yaitu dengan
teknik simak libat cakap, teknik simak bebas cakap, teknik simak bebas libat cakap, dan
teknik catat (Mahsun, 2005). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti
adalah teknik simak bebas libat cakap. Teknik simak bebas libat cakap artinya, peneliti
hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para penggunanya.
Selain teknik simak bebas libat cakap, peneliti menggunakan teknik lanjutan pada
penelitian ini yaitu teknik catat. Teknik catat adalah proses pencatatan pada kartu data
yang selanjutnya diikuti dengan klasifikasi. Peneliti akan mencatat data-data yang berupa
paragraf dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama dalam surat kabar harian
Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti
dalam mengumpulkan data berdasarkan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat
adalah sebagai berikut:
1. Pertama, peneliti mengumpulkan surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi
November 2019.
2. Kedua, peneliti mencari tulisan karangan opini, tajuk rencana dan berita utama di
dalam surat kabar harian Kedaulatan Rakyat tersebut.
3. Ketiga, peneliti menggunting/memindai artikel karangan opini, tajuk rencana,
dan berita utama yang terdapat dalam harian Kedaulatan Rakyat tersebut.
4. Keempat, tulisan karangan opini, tajuk rencana dan berita utama diurutkan
berdasarkan jadwal terbit.
5. Kelima, peneliti membaca dan menandai paragraf karangan opini, tajuk rencana,
dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat.
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6. Keenam, peneliti membuat tabel data untuk mengambil dan mengelompokan data
berdasarkan jenis artikel.
7. Ketujuh, peneliti mencatat data yang telah dikumpulkan pada tabel data yang
telah dibuat.
Berikut ini merupakan tabel-tabel yang digunakan untuk mengumpulkan data.

No.

Edisi Atau

Judul Artikel

Jumlah

Tanggal

Karangan Opini

Paragraf

Tabel 3.1 Pengumpulan Data Karangan Opini

No.

Edisi Atau

Judul Artikel

Jumlah

Tanggal

Tajuk Rencana

Paragraf

Tabel 3.2 Pengumpulan Data Tajuk Rencana

Jumlah
No.

Edisi Atau

Judul Artikel

Tanggal

Berita Utama

Paragraf

Tabel 3.3 Pengumpulan Data Berita Utama
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3.5 Metode dan Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan tahapan proses dalam penelitian ketika data yang
telah dikumpulkan kemudian diolah untuk menjawab rumusan masalah. proses
pengolahan data inilah yang disebut sebagai analisis data. Teknik analisis data merupakan
tahap sang peneliti menangani langsung masalah yang terkandung dalam data
(Sudaryanto, 2015:7). Proses Teknik analisis data yang diperlukan adalah data yang
bersifat kualitatif.
Menurut Sudaryanto (2015:15), metode kualitatif adalah metode penelitian yang
semata-mata hanya berdasarkan fakta yang ada atau fenomena yang memang secara
empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa data
yang apa adanya. Sedangkan, menurut Bogdan dan Biglen (dalam Moleong 2008:248),
teknik analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemuka pola, menemukan apa yang penting
dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Pada penelitian ini, terdapat tiga tahapan untuk menganalisis data. Ketiga tahap
tersebut, antara lain tahap pemrosesan data, tahap kategorisasi, dan tahap penafsiran data.
Berikut ini akan peneliti uraikan ketiga tahap tersebut.
1. Pemrosesan Data
Pada tahap ini peneliti akan mengidentifikasi pola pengembangan paragraf,
perbedaan kecenderungan penggunaan pola pengembangan paragraf, dan pola
pengembangan paragraf yang dominan dan tidak dominan pada ketiga artikel surat
kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Pada saat mengidentifikasi
ketiga rumusan masalah tersebut, peneliti berpedoman dan mengacu pada teori-teori
yang telah peneliti dapatkan.
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Setelah data telah diidentifikasi, tahap selanjurnya data akan dilakukan reduksi
data. Reduksi data menurut Miles dan Huberman (1992) merupakan cara yang dipakai
untuk memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentranformasi data yang
muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data pada tahap ini adalah menyortir
data yang sesuai dengan kriteria data. Data yang tidak memenuhi kriteria akan
direduksi atau dibuang. Misalnya, pada paragraf yang terdapat pada karangan opini,
tajuk rencana, dan berita utama hanya terdiri dari satu kalimat, maka data tersebut
akan direduksi karena kriteria paragraf terdiri dari minimal dua kalimat.
Setelah itu, data-data dalam setiap paragraf akan diberi kode. Kode yang
diberikan adalah Kedaulatan Rakyat (KR), Opini (O), Tajuk Rencana (TR), atau
Berita Utama (BU) data ke-…, paragraf ke…. Misalnya harian Kedaulatan Rakyat,
karangan opini tanggal 1 November 2017, paragraf ke-1 maka kode datanya adalah
KR.O.1-P1, dan seterusnya.
2. Kategorisasi
Setelah tahap pemrosesan data, tahap selanjutnya data-data tersebut kemudian
akan peneliti kelompokan berdasarkan kategori. Kategori tersebut berupa keenam
belas pola pengembangan paragraf. Paragraf dari artikel karangan opini, tajuk
rencana. Dan berita utama yang mengandung salah satu pola pengambangan paragraf
akan dikelompokan menjadi satu.
3. Penafsiran Data
Pada tahap ini, penafsiran data digunakan untuk menafsirkan data berupa
paragraf dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama harian Kedaulatan
Rakyat edisi November 2019 yang mengandung jenis pola pengembangan, perbedaan
kecenderungan penggunaan pola pengembangan, dan pengunaan pola pengembangan
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paragraf yang dominan serta tidak dominan. Kebenaran dari hasil tersebut kemudian
akan dikonsultasikan kepada ahli atau triangulator untuk diperiksa keabsahan datanya.
Tahap selanjutnya menyajikan hasil analisis data. Laporan tersebut dibuat
dalam bentuk deskripsi sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan
sebelumnya.

Rumusan masalah tersebut, yaitu mengenai pola pengembangan

paragraf dan kecenderungan penggunaan pola pengembangan paragrafpada karangan
opini, tajuk rencana, dan berita utama harian Kedaulatan Rakyat edisi November
2019.
Berdasarkan ketiga tahapan dalam menganalisis data. Peneliti membuat pemarka
atau penanda pola pengembangan paragraf. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah
peneliti dalam proses menganalisis data. Berikut ini merupakan tabel yang digunakan
peneliti sebagai instrumen dalam menganalisis data.

Tabel 3.4 Instrumen Pemarkah Pola Pengembangan Paragraf
No.

1.

Jenis Pola Pengembangan

Pemarkah Pola Pengembangan

Paragraf

Paragraf

Contoh

Kata kunci yang biasanya digunakan
dalam paragraf jenis ini, yaitu pada kata
contohnya, misalnya, atau seperti.

2.

Definisi

Kata kunci yang biasanya digunakan
dalam paragraf jenis ini, yaitu pada kata
adalah, ialah, yaitu, atau merupakan.

3.

Pemerincian

Pola

pengembangan

pemerincian

ditandai

paragraf

dengan

dengan

pokok

pikiran yang dirinci dengan sejumlah
fakta-fakta lain.
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4.

Ilustrasi

Pola

pengembangan

paragraf

dengan

ilustrasi ditandai dengan memaparkan
suatu

objek

yang

dijelaskan

dengan

paragraf

dengan

gambaran.
5.

Kronologi

Pola

pengembangan

kronologi ditandai dengan penyusunan
menurut urutan-urutan waktu dari suatu
peristiwa atau kejadian.
6.

Sebab-Akibat atau Akibat-Sebab

Pola

pengembangan

paragraf

dengan

sebab-akibat ditandai dengan penempatan
sebab sebagai kalimat utama dan akibat
sebagai

kalimat

penjelas.

Sebaliknya,

pengembangan paragraf dengan akibatsebab ditandai dengan penempatan akibat
sebagai kalimat utama dan sebab sebagai
kalimat penjelas.
7.

Perbandingan

Kata kunci yang biasanya digunakan
dalam paragraf jenis ini, yaitu pada kata
seperti, serupa dengan, seperti halnya,
demikian juga, sama dengan – sejalan
dengan, akan tetapi, sedangkan, dan
sementara itu.

8.

Repetisi atau Perulangan

Pola

pengembangan

paragraf

dengan

repetisi atau perulangan ditandai dengan
adanya

perulangan

ide

pokok

pada

kalimat-kalimat penjelas.
9.

Klasifikasi

Pola

pengembangan

klasifikasi

paragraf

ditandai

dengan
dengan

pengelompokan suatu objek.
10.

Analogi

Kata kunci yang biasanya digunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

dalam paragraf jenis ini, yaitu pada kata
ibaratnya, seperti, dan bagaikan.
11.

Umum-Khusus atau Khusus-Umum Pola

pengembangan

paragraf

umum-

khusus ditandai dengan pernyataan yang
sifatnya umum, lalu diuraikan dengan
fakta-fakta

yang

sifatnya

khusus.

Sedangkan, pola pengembangan paragraf
khusus-umum

ditandai

unsur

pengait

berupa konjungsi antarkalimat tersebut
antara lain jadi, maka dari itu, oleh karena
itu, pada akhirnya, sebagai simpulan,
sebagai rangkuman.
12.

Pembuktian

Ditandai dengan gagasan pokok hadir di
awal sebuah paragraf, lalu diikuti buktibukti yang digunakan sebagai penejelas.

13.

Pertanyaan

Ditandai dengan menempatkan rumusan
pertanyaan di awal paragraf sebagai
kalimat pokok.

14.

Klimaks dan Antiklimaks

Ditandai dengan penempatan gagasan
utama yang mula-mula diperinci dengan
sebuah gagasan bawahan yang dianggap
paling rendah kedudukannya berangsurangsur dengan gagasan lain hingga ke
gagasan yang paling tinggi kedudukannya,
sedangkan antiklimaks dimulai dari suatu
gagasan atau tema yang dianggap paling
tinggi kedudukannya kemudian perlahanlahan menurun melalui gagasan-gagasan
yang lebih rendah hingga yang paling
tinggi.
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15.

Sudut Pandang

Pola pengembangan paragraf dengan sudut
pandang ditandai dengan tempat dari mana
seseorang pengarang melihat sesuatu.

3.6 Triangulasi Data
Menurut Moleong (2008:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dilakukan agar data yang diteliti dapat
diketahui keabsahannya. Pada penelitian ini, triangulasi data dibutuhkan agar analisis
pola pengembangan paragraf yang terdapat dalam karangan opini, tajuk rencana, dan
berita utama surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019 yang telah
dilakukan benar-benar valid. Selain itu, triangulasi data ini juga digunakan untuk
mengetahui tingkat ketepatan dan kedalaman hasil penelitian yang telah dilakukan.
Denzim (dalam Moleong, 2008:195) membedakan triangulasi data menjadi
empat macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan
triangulasi teori. Diantara ke empat macam triangulasi tersebut, triangulasi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi penyidik. Triangulasi penyidik
merupakan teknik triangulasi yang memanfaatkan peneliti atau pengamat yang lain
untuk mengecek penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti meminta bantuan dosen
untuk menjadi triangulator yang akan memeriksa hasil penelitian ini. Dosen yang akan
menjadi triangulator pada penelitian ini adalah Ibu Diani Febriasari, M.Pd. yang
merupakan salah satu dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data
Data penelitian ini berupa paragraf dari karangan opini, tajuk rencana, dan berita
utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Jumlah data
yang dianalisis sebanyak 124 paragraf. Data penelitian berupa paragraf yang mengandung
pola-pola pengembangan paragraf. Paragraf yang merupakan data harus memenuhi
kriteria, yaitu minimal terdiri dari 2 kalimat. Kedua kalimat tersebut merupakan kalimat
utama dan kalimat penjelas. Hubungan antara kalimat utama dan kalimat penjeas itulah
yang menjadi alasan kemunculan pola pengembangan paragraf. Data-data tersebut
dianalisis berdasarkan teori pola pengembangan paragraf menurut Chaer (2011), Tarigan
(1987), Rahardi (2010), Suyitno (2012), Wiyanto (2004), Suladi (2014), Keraf (1984),
dan Kosasih (2011) yang telah dielaborasi. Adapun rincian-rincian data berupa paragraf
tersebut akan dijabarkan pada tabel berikut.
Pada artikel karangan opini ditemukan sebanyak 48 paragraf dari 6 artikel. Pada
artikel karangan opini ditemukan 6 paragraf yang mengandung pola pengembangan
paragraf dengan pemerincian. 2 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf
dengan sebab-akibat. 4 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan
akibat-sebab. 8 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan
perbandingan. 1 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan
perulangan. 1 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan analogi.
15 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus. 2
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum. 7
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan pembuktian. 1 paragraf

59

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
60

yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan. 1 paragraf yang
mengandung pola pengembangan paragraf dengan sudut pandang Adapun rincian-rincian
data berupa jumlah paragraf pada artikel karangan opini akan dijabarkan pada tabel
berikut.
Tabel 4.1 Deskripsi Data Artikel Karangan Opini
No.

1.

2.

Edisi Atau
Tanggal
4 November 2019

Judul Artikel Karangan Opini
Budaya

Antikorupsi

dalam

Kepemimpinan Jawa
13 November 2019 Skenario

Lebanon

Pascapengunduran Hariri

Jumlah Paragraf

8 paragraf

9 paragraf

3.

14 November 2019 Desa Fiktif dan Dana Desa

8 paragraf

4.

20 November 2019 Tembok Politikus Muda

8 paragraf

5.

21 November 2019 Dana Siluman Desa Fiktif

5 paragraf

6.

23 November 2019 Mengevaluasi Pilkada Langsung

10 paragraf

Pada artikel tajuk rencana ditemukan sebanyak 57 paragraf dari 8 artikel. Pada artikel
tajuk rencana ditemukan 2 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf
dengan contoh. 6 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan
pemerincian. 2 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan
kronologi. 3 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan sebabakibat. 2 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab. 7
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan perbandingan. 14
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus. 7
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum. 8
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan pembuktian. 2 paragraf
yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan. 4 paragraf yang
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mengandung pola pengembangan paragraf dengan sudut pandang. Adapun rincian-rincian
data berupa jumlah paragraf pada artikel tajuk rencana akan dijabarkan pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Deskripsi Data Artikel Tajuk Rencana
No.

Edisi Atau
Tanggal

Judul Artikel Tajuk Rencana

Jumlah Paragraf

1.

2 November 2019

Figur Ideal Ketua Umum PSSI

7 paragraf

2.

6 November 2019

Memangkas Birokrasi di DIY

6 paragraf

3.

8 November 2019

Selamat Bekerja Pak Tedjo!

7 paragraf

4.

15 November 2019 Menanti Hasil Munas Kagama di
Bali

8 paragraf

5.

16 November 2019 Gaduh di Musim ‗Labuh‘

7 paragraf

6.

20 November 2019 Desa ‗Hantu‘, Mengapa?

8 paragraf

7.

22 November 2019 Menunggu Realisasi Hasil Munas
Kagama

8.

26 November 2019 Wacana Jabatan Presiden Tiga
Periode

7 paragraf

7 Paragraf

Pada artikel berita utama ditemukan sebanyak 19 paragraf dari 4 artikel. Pada artikel
berita utama ditemukan 5 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf
dengan pemerincian. 2 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan
sebab-akibat. 1 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan akibatsebab. 1 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan perbandingan.
2 paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus. 2
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum. 6
paragraf yang mengandung pola pengembangan paragraf dengan pembuktian. Adapun
rincian-rincian data berupa jumlah paragraf pada artikel berita utama akan dijabarkan
pada tabel berikut.
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Tabel 4.3 Deskripsi Data Artikel Berita Utama
No.
1.

Edisi Atau
Tanggal
3 November 2019

Judul Artikel Berita Utama
Diwarnai

Pengusiran

Calon

Jumlah Paragraf

4 paragraf

Ketum, Iwan Bule Pimpin PSSI
2.

8 November 2019

Nahkoda Baru Kulon Progo Perlu

6 paragraf

Gerak Cepat
3.

13 November 2019 Pemilihan

Langsung

6 paragraf

Warnai

3 paragraf

Dipertahankan
4.

22 November 2019 Staf

Khusus

Milenial

Istana

4.2 Analisis Data
4.2.1 Pola Pengembangan Paragraf yang Digunakan
Pada penelitian ini, peneliti menemukan tiga belas pola pengembangan paragraf.
Ketiga belas pola pengembangan paragraf tersebut diantaranya adalah pola
pengembangan paragraf contoh, pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab,
perbandingan, umum-khusus, khusus-umum, perulangan, pembuktian, analogi,
pertanyaan, dan sudut pandang. Temuan-temuan tentang pola pengembangan paragraf
tersebut diuraikan sebagai berikut.
a. Pola Pengembangan Paragraf dengan Contoh
Pada penelitian ini ditemukan 2 paragraf yang berpola pengembangan paragraf
dengan contoh, tetapi pada subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya
dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut ini diuraikan kutipan 1 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan contoh.
Kutipan 1
“(1)Tetapi itu dulu, sekarang, pemerintah sudah bertekad untuk memangkas
birokrasi yang berbelit. (2)Contoh yang paling mudah adalah membayaran STNK
kendaraan bermotor atau memperpanjang Surat Ijin mengemudi (SIM) tak lagi
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repot, terkantuk-kantuk menunggu. (3)Untuk SIM misalnya, bahkan ada mobil
keliling untuk melayani masyarakat.” (KR.TR.6-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
permarka pola pengembangan paragraf yang terletak pada kata ―Contoh‖ dan
―Misalnya‖. Pada kalimat pokok (1) dijelaskan kalau sekarang pemerintah sudah
bertekad

memangkas birokrasi yang bebelit. Pada kalimat penjelas (2) dan (3)

diberikan contoh dalam mengurus STNK dan SIM yang tidak lagi repot dan sulit.
Pembayaran STNK dan perpanjangan SIM tidak lagi repot dan harus menunggu.
Terdapat mobil keliling untuk melayani masyarakat.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan contoh yang telah diuraikan di
atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf dengan contoh
yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat dilihat pada kode
KR.TR.8-P5.

b. Pola Pengembangan Paragraf dengan Pemerincian
Peneliti menemukan 17 paragraf yang berpola dengan pemerincian, tetapi pada
subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 16 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 2 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan pemerincian.
Kutipan 2
“(1)Gerakan ‟WhatsApp‟ dengan slogan ahad al-wahdah (satu kesatuan) ini telah
menyatukan rakyat Lebanon yang sudah terpecah secara sosial dan politik.
(2)Masyarakat Utara yang mayoritas Kristen Maronit selama ini hampir selalu
sejalan dengan elite Kristen Maronit meski di internalnya mengalami perpecahan.
(3)Masyarakat Tengah yang mayoritas Islam Sunni mengikuti elite sekte Sunni.
(4)Masyarakat Selatan juga biasanya sejalan dengan elite Syiah.” (KR.O.13-P3)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
Pemarka pola pengembangan paragraf terdapat pada frasa ―rakyat Lebanon‖. Pada
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awal paragraf merupakan kalimat pokok (1) mengenai slogan yang mebuat rakyat
Lebanon bersatu. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2) dan (3) yang
berisi rincian mayoritas masyarkat setiap bagian daerah Lebanon. Masyarakat Utara
yang mayoritas Kristen Manorit, Masyarakat Tengah yang mayoritas Islam Sunni, dan
Masyarakat Selatan yang biasanya sejalan dengan elite Syiah.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pemerincian yang telah diuraikan
di atas, terdapat enam belas pola yang lain. Keenam belas pola pengembangan
paragraf dengan pemerincian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam belas
pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.2-P5, KR.TR.16-P5, KR.TR.20-P5,
KR.TR.22-P1, KR.TR.22-P3, KR.TR.22-P4, KR.O.13-P5, KR.O.20-P3, KR.O.21P3, KR.O.23-P6, KR.O.23-P7, KR.BU.3-P3, KR.BU.3-P4, KR.BU.8-P4, KR.BU.22P2, dan KR.BU.22-P3.

c. Pola Pengembangan Paragraf dengan Kronologi
Pada penelitian ini ditemukan 2 paragraf yang berpola pengembangan paragraf
dengan kronologi, tetapi pada subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya
dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 3 yang memperlihatkan
pola pengembangan paragraf dengan kronologi.
Kutipan 13
“(1)Lebih dari itu, Pak Tedjo yang putra daerah ini merangkak sebagai birokrat
dari bawah, sehingga sudah banyak pengalaman dan sudah banyak makan asam
garam di pemerintahan Kulonprogo. (2)Pria kelahiran Kulonprogo, 16 Januari
1954 ini mengawali pengabdiannya sebagai Staf/Pembantu Sekdes/ Carik Desa
Wijimulyo Nanggulan (1974-1976). Setelah itu menjabat Kepala Desa Wijimulyo
Nanggulan, (1976-1988). (3)Kemudian tahun 1991-1993 menjabat Kasubag
Perangkat dan Administrasi Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda
Kabupaten Kulonprogo. (4)Selanjutnya tahun 1993-1996 menjadi Sekretaris
Camat Sentolo dan tahun 1996- 2001 naik menjadi Camat Temon. (5)Setelah itu
menjabat Kabag Pemerintahan Desa Setda Kulonprogo (2001-2006) lalu menjadi
Assisten Sekda Bid. I Pemerintahan dan Kesra Kulonprogo (2006-2011) dan
2011-2016 menjabat Wakil Bupati Kulonprogo.” (KR.TR.8-P3)
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Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terletak pada kata ―Mengawali‖, ―Setelah itu‖,
―Kemudian‖ dan ―Selanjutnya‖. Pada kalimat pokok (1) dan kalimat penjelas (2),
(3), (4), dan (5) berisi perjalanan karir Pak Tedjo dari awal hingga menjadi Wakil
Bupati Kulonprogo. Pada awalnya Pak Tedjo merangkak sebagai birokrat dari bawah.
Setelah itu, mengawali pengabdiannya sebagai Staf/Pembantu Sekdes Desa
Wijimulyo Nanggulan, hingga jabatan terakhirnya sebelum menjadi Bupati adalah
Wakil Bupati Kulonprogo.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan kronolgi yang telah diuraikan di
atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf dengan kronologi
yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat dilihat pada kode
KR.TR.15-P1.

d. Pola Pengembangan Paragraf dengan Sebab-Akibat
Pada penelitian ini ditemukan 7 paragraf yang berpola pengembangan paragraf
dengan sebab-akibat, tetapi pada subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 6 paragraf
lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 4 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat.
Kutipan 4
“(1)Ia menjelaskan, persoalan Pilkada di setiap daerah berbeda-beda. (2)Maka
dari itu ia menyarankan DPR tak perlu mengevaluasi secara menyeluruh
kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus perkasus.” (KR.BU.13-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) berupa sebab kalau persoalan pilkada di setiap daerah berbedabeda. Lalu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2) berupa akibat persoalan yang
berbeda-beda pada setiap daerah maka DPR tak perlu mengevaluasi secara
menyeluruh kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus perkasus.
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Berikut ini kutipan 21 ini juga memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan sebab-akibat.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat yang telah diuraikan
di atas, terdapat enam pola yang lain. Keenam pola pengembangan paragraf dengan
sebab-akibat yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.TR.20.-P4, KR.TR.22-P2, KR.TR.22-P6, KR.O.20-P6,
KR.O.21-P5, dan KR.BU.13-P6.

e. Pola Pengembangan Paragraf dengan Akibat- Sebab
Pada penelitian ini ditemukan 7 paragraf yang berpola pengembangan paragraf
dengan akibat-sebab, tetapi pada subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 6 paragraf
lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 5 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab.
Kutipan 5
“(1)Untuk mengkoordinasikan seluruh jajarannya, pasti alumnus SMAN 2
Yogyakarta ini sudah tidak canggung lagi. (2)Sebab selama ini sudah aktif
berkiprah dalam berbagai organisasi. (3)Antara lain alumnus SMPN Sentolo ini
pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kulonprogo, Kabag Pemuda DPD
Golkar dan beberapa periode menjadi Ketua Harian PBSI Kulonprogo.”
(KR.TR.8-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terdapat pada kata ―Sebab‖. Pada kalimat pokok
(1) dijelaskan bahwa Pak Tedjo dapat mengkoordinasi jajarannya dengan baik dan
tidak canggung. Pada kalimat penjelas (2) dan (3) diberikan sebab-sebab dari kalimat
pokok. Bahwa sebelumnya Pak Tedjo selama ini sudah aktif dalam berbagai
organisasi antara lain, menjabat sebagai ketua DPD KNPI Kulonprogo, Kabag
Pemuda DPD Golkar dan Ketua Harian PBSI Kulonprogo.
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Selain satu pola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab yang telah
diuraikan di atas, terdapat enam pola yang lain. Keenam pola pengembangan
paragraf dengan akibat-sebab yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola
tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.26-P7, KR.O.12-P8, KR.O.14-P4, KR.O.14P6, KR.O.21-P4, dan KR.BU.13-P2.

f. Pola Pengembangan Paragraf dengan Perbandingan
Peneliti menemukan 16 paragraf yang berpola dengan perbandingan, tetapi pada
subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 6 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan perbandingan.
Kutipan 6
“(1)Persoalan pemerintah eteknokratí inilah yang masih jadi persoalan saat ini.
(2)Setuju dengan pandangan demonstran, Hariri berpendapat Lebanon harus
membangun pemerintahan profesional. (3)Sementara, Hizbullah dan Amal,
keduanya dari Syiíah menginginkan pemerintahan campuran, teknokrat dan sekte.
(4)Sementara dari kelompok Nasionalis Kristen, terutama pimpinan Presiden
Aun, memilih pemerintahan teknokrat tapi ada beberapa pos untuk kelompok
sektarian (partai).” (KR.O.13-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Sementara‖. Kalimat
pokok (1) dan kalimat-kalimat penjelas (2), (3), dan (4) merupakan perbandingan dari
gagasan pemerintahan yang diinginkan untuk Lebanon. Sama dengan pandangan
demonstran, Hariri berpendapat Lebanon

membangun pemerintahan prfesional.

Sedangkan, Hizbullah dan Amal menginginkan pemerintahan campuran. Lalu,
kelompok Nasionalis Kristen memilih pemerintahan teknokrat tapi ada beberapa pos
untuk kelompok sektarian (partai).
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan perbandingan yang telah
diuraikan di atas, terdapat tujuh belas pola yang lain. Ketujuh belas pola
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pengembangan paragraf dengan perbandingan yang lain terdapat pada bagian
lampiran. Ketujuh belas pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.2-P2, KR.TR.6P4, KR.TR.8-P1, KR.TR.16-P6, KR.TR.20-P3, KR.TR.26-P2, KR.TR.26-P4,
KR.O.4-P3, KR.O.13-P4, KR.O.14-P3, KR.O.20-P8, KR.O.23-P2, KR.O.23-P5,
KR.O.23-P9, dan KR.BU.8-P1.

g. Pola Pengembangan Paragraf dengan Umum-Khusus
Peneliti menemukan 31 paragraf yang berpola dengan umum-khusus, tetapi pada
subbab ini hanya dipaparkan 11 paragraf. 30 paragraf lainnya dapat dilihat pada
bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 7 yang memperlihatkan pola
pengembangan paragraf dengan umum-khusus.
Kutipan 7
“(1)Untuk itu, Gubernur DIY meminta kepemimpinan Bupati Kulonprogo ini
hendaknya dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis kepemimpinan sebelumnya
dan mewujudkan potensi itu menjadi realisasi demi sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat. (2)Mantan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengungkapkan, ada tiga
hal yang harus diselesaikan dalam sisa masa jabatan 2017-2022. (3)Tiga proyek
strategis di Kulonprogo yang harus dikawal sebaik-baiknya di antaranya Bedah
Menoreh, karena kalau proyek ini tidak dikawal betul, dikhawatirkan tidak sukses.”
(KR.BU.8-P3)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) yang terletak di awal paragraf. Kalimat pokok tersebut berupa hal
umum mengenai Gubernur DIY yang meminta kepemimpinan Bupati Kulonprogo
melanjutkan apa yang telah dirintis dari kepemimpinan sebelumnya. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2) dan (3) berupa hal khusus mengenai apa saja
yang telah dirintis dari kepemimpinan yang sebelumnya dan dapat dilanjutkan.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus yang telah
diuraikan di atas, terdapat tiga puluh pola yang lain. Ketiga puluh pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus yang lain terdapat pada bagian lampiran. Ketiga puluh
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pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.2-P4, KR.TR.2-P6, KR.TR.15-P4,
KR.TR.15-P6,

KR.TR.15-P7,

KR.TR.16-P1,

KR.TR.16-P2,

KR.TR.16-P3,

KR.TR.16-P4,

KR.TR.16-P7,

KR.TR.20-P1,

KR.TR.20-P2,

KR.TR.22-P5,

KR.TR.26-P5, KR.O.4-P2, KR.O.4-P4, KR.O.4-P5, KR.O.4-P6, KR.O.4-P8,
KR.O.13-P1, KR.O.13-P6, KR.O.13-P7, KR.O.14-P1, KR.O.14-P5, KR.O.20-P5,
KR.O.20-P7, KR.O.21-P1, KR.O.23-P3, KR.O.23-P8, dan KR.BU.8-P2.

h. Pola Pengembangan Paragraf dengan Khusus-Umum
Peneliti menemukan 11 paragraf yang berpola dengan khusus-umum, tetapi pada
subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 8 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan khusus-umum.
Kutipan 8
“(1)Jadi bisa dibayangkan betapa capekmya harus bolak-balik dari kementerian
satu ke kementerian lain. (2)Bukan hanya jengkel, karena makan waktu sangat
lama bahkan sering tidak jelas. (3)Sekarang, cukup datang sekali, langsung
selesai urusannya. (4)Karena itu, kita mengucapkan selamat kepada Pemerintah
DIY yang berhasil meraih predikat AA dalam penilaian birokrasi melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), juga untuk Bantul dan
Sleman dengan nilai A, sementara Kota Yogya dan Gunungkidul BB.” (KR.TR.6P5)

Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengambangan paragraf yang terletak pada frasa ―Karena itu‖. Pada
bagian awal berisi kalimat-kalimat penjelas (1), (2), dan (3) yang menjelaskan sistem
birokrasi sebelumnya yang menyulitkan. Pada akhir paragraf merupakan kalimat
utama (4) yang menyimpulkan kalimat-kalimat penjelas sebelumnya. Kesimpulan
pada kalimat utama adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman,
dan Bantul berhasil meraih predikat AA dalam penilaian birokrasi melalui Sistem
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), sedangkan Kota Yogya dan
Gunungkidul meraih predikat BB.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum yang telah
diuraikan di atas, terdapat sepuluh pola yang lain. Kesepuluh pola pengembangan
paragraf dengan khusus-umum yang lain terdapat pada bagian lampiran. Kesepuluh
pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.15-P2, KR.TR.15-P5, KR.TR.20-P8,
KR.TR.22-P7, KR.TR.26-P3, KR.TR.26-P6, KR.O.14-P8, KR.O.23-P10, KR.BU.13P1, dan KR.BU.22-P1.

i. Pola Pengembangan Paragraf dengan Perulangan
Pada penelitian ini, peneliti hanya menemukan 1 paragraf yang berpola
pengembangan

dengan

perulangan.

Berikut

diuraikan

kutipan

60

yang

memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan perulangan.
Kutipan 9
“(1)Dana desa yang dialokasikan dari pos belanja APBN sejak tahun 2015
merupakan amanat Undang-undang Desa Nomer 6 Tahun 2014. (2)Dana Desa
adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3)Dana desa diprioritaskan
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
pelaksanaannya diutamakan secara swakelola. (4)Dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat desa setempat.” (KR.O.21-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf tersebut
memiliki pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Dana
desa‖, karena kata tersebut diulang pada kalimat-kalimat penjelas. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok (1) yang menyebutkan ―dana desa‖. Setelah itu, dilajutkan
dengan kalimat-kalimat penjelas (2), (3), dan (4) yang menggunakan awalan yang
sama seperti kalimat pokok. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah Dana Desa
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adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat desa setempat.

j. Pola Pengembangan Paragraf dengan Pembuktian
Peneliti menemukan 21 paragraf yang berpola dengan pembuktian, tetapi pada
subbab ini hanya dipaparkan 1 paragraf. 20 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 10 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan pembuktian.
Kutipan 10
“(1)Melihat dari ongkos pemilihan kepala daerah dan pemilu, harus kita yakini
jika biaya untuk berkontestase tergolong tinggi. (2)Sehingga memungkinkan untuk
melakukan penyalahgunaan wewenang. (3)Seperti diketahui VOC mengalami
kebangkrutan dikarenakan ada korupsi di dalamnya.(4)” Bisa jadi praktik
perilaku korup ini, juga warisan dari VOC maupun pemerintah Hindia-Belanda.
(5)Itu bukanlah budaya asli Indonesia, melainkan warisan dari budaya asing
yang telah bersemayam dan masuk ke sistem ketatanegaraan di Indonesia yang
berimbas mengalahkan local wisdom yang ada.” (KR.O.4-P7)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf tersebut
memiliki pemarka pola pengembangan yang terletak pada frasa ―Seperti diketahui‖.
Pada awal paragraf merupakan kalimat pokok (1) yang membahas mengenai ongkos
pemilihan kepala daerah dan pemilu yang tergolong tinggi. Setelah itu, dilanjutkan
dengan kalimat-kalimat penjelas (2), (3), (4), dan (5) berupa fakta kejadian masa lalu
mengenai kebangkrutan VOC karena korupsi. Seperti diketahui VOC mengalami
kebangkrutan dikarenakan ada korupsi di dalamnya.‖ Bisa jadi praktik perilaku korup
ini, juga warisan dari VOC maupun pemerintah Hindia-Belanda. Itu bukanlah budaya
asli Indonesia, melainkan warisan dari budaya asing yang telah bersemayam dan
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masuk ke sistem ketatanegaraan di Indonesia yang berimbas mengalahkan local
wisdom yang ada.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pembuktian yang telah diuraikan
di atas, terdapat dua puluh pola yang lain. Kedua puluh pola pengembangan paragraf
dengan pembuktian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Kedua puluh pola
tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.2-P3, KR.TR.2-P7, KR.TR.6-P3, KR.TR.8P2, KR.TR.8-P6,

KR.TR.15-P3, KR.TR.20-P6, KR.TR.26-P1,

KR.O.13-P9,

KR.O.14-P2, KR.O.14-P7, KR.O.20-P2, KR.O.20-P4, KR.O.23-P4, KR.BU.3-P1,
KR.BU.3-P2, KR.BU.8- P5, KR.BU.8- P6, KR.BU.13-P3, dan KR.BU.13-P5.

k. Pola Pengembangan Paragraf dengan Analogi
Pada penelitian ini, peneliti hanya menemukan 1 paragraf yang berpola
pengembangan dengan analogi. Berikut diuraikan kutipan 11 yang memperlihatkan
pola pengembangan paragraf dengan analogi.
Kutipan 11
“(1)Kata korupsi sudah menjadi bahan perbincangan umum. (2)Jika berbicara
Jawa, tentu tidak terlepas dari Yogyakarta yang merupakan wilayah kerajaan
Mataram Islam, dulu pernah berkiprah melawan hegemoni Pemerintah HindiaBelanda. (3)Terdapat ruang batin masyarakat Jawa, khususnya berkaitan dengan
budaya antikorupsi.” (KR.O.4-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Pada paragraf tersebut
kalimat penjelas (2) dan (3) menganalogikan budaya jawa yang antikorupsi dan
melawan hegemoni Pemerintahan Hindia-Belanda. Kalimat pokok (1) di awal
paragraf membahas mengenai kata korupsi yang sudah menjadi perbincangan umum.
Analogi dari paragraf tersebut adalah jika berbicara Jawa, tentu tidak terlepas dari
Yogyakarta yang merupakan wilayah kerajaan Mataram Islam, dulu pernah berkiprah
melawan hegemoni Pemerintah Hindia- Belanda. Terdapat ruang batin masyarakat
Jawa, khususnya berkaitan dengan budaya antikorupsi.
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l. Pola Pengembangan Paragraf dengan Pertanyaan
Pada penelitian ini, peneliti hanya menemukan 3 paragraf yang berpola
pengembangan dengan pertanyaan, tetapi pada subbab ini hanya dipaparkan 1
paragraf. 2 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan
kutipan 12 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan.
Kutipan 12
“(1)Seperti apakah figur ideal Ketua Umum (Ketum) dan pengurus Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2019-2023? (2)Pertanyaan itu
belakangan kencang berputar di orbit persepakbolaan Indonesia. (3)Terutama
ketika prestasi tim nasional (timnas) senior tak kunjung membanggakan,
sementara kompetisi liga masih dihantui berbagai aksi anarkis dan kecurigaankecurigaan terhadap kemungkinan ada- nya pengaturan skor pertandingan.”
(KR.TR.2-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Pada paragraf tersebut
ditandai dengan menempatkan rumusan pertanyaan di awal paragraf sebagai kalimat
pokok (1). Pada kalimat pokok berisi pertanyaan mengenai seperti apa figur ideal
Ketum dan pengurus PSSI. Pada kalimat penjelas (2) dan (3) mengenai figur Ketum
dan pengurus PSSI yang tidak ideal. Pertanyaan tersebut adalah seperti apakah figur
ideal Ketua Umum (Ketum) dan pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
(PSSI) periode 2019-2023?
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan yang telah diuraikan
di atas, terdapat dua pola yang lain. Kedua pola pengembangan paragraf dengan
pertanyaan yang lain terdapat pada bagian lampiran. Kedua pola tersebut dapat dilihat
pada kode KR.TR.6-P1 dan KR.O.23-P1.

m. Pola Pengembangan Paragraf dengan Sudut Pandang
Pada penelitian ini, peneliti hanya menemukan 5 paragraf yang berpola
pengembangan dengan sudut pandang, tetapi pada subbab ini hanya dipaparkan 1
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paragraf. 4 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan
kutipan 13 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan sudut pandang.
Kutipan 13
“(1)Perasaan menggelitik hati penulis, melihat beberapa catatan berkaitan
dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. (2)Bukan terhadap persaingan Joko
Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto yang akhirnya „rujuk‟ dalam kabinet
Indonesia Maju. (3)Bukan juga tentang ketegangan tinggi diantara pendukung
dari kedua belah pihak semasa Pemilu 2019.(KR.O.20-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
kalimat

pokok

(1)

mengenai

pendapat

berupa

perasaan

penulis.

Penulis

mengungkapkan Perasaan menggelitik hati penulis, melihat beberapa catatan
berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan sudut pandang yang telah
diuraikan di atas, terdapat empat pola yang lain. Keempat pola pengembangan
paragraf dengan sudut pandang yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keempat
pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.6-P6, KR.TR.8-P7, KR.TR.15-P8, dan
KR.TR.20-P7.

4.2.2 Kecenderungan Pola Pengembangan Paragraf
Berdasarkan analisis data dapat menyimpulkan bahwa terdapat kecenderungan
penggunaan pola pengembangan paragraf pada artikel karangan opini, tajuk rencana,
dan berita utama pada surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019.
Pola pengembangan paragraf dengan contoh dan kronologi muncul pada artikel tajuk
rencana, tetapi tidak muncul pada artikel karangan opini dan artikel berita utama. Pola
pengembangan paragraf dengan perulangan dan analogi hanya muncul pada artikel
karangan opini, tetapi tidak muncul pada artikel tajuk rencana dan berita utama. pola
pengembangan paragraf dengan pertanyaan dan sudut pandang muncul pada artikel
tajuk rencana dan artikel karangan opini, tetapi tidak muncul pada berita utama.
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Sedangkan, pola pengembangan paragraf dengan definisi, ilustrasi, klasifikasi,
klimaks, dan antiklimaks tidak muncul pada artikel karangan opini, tajuk rencana,
maupun berita utama.
Pada artikel karangan opini cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf
pemerincian, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, perulangan, analogi, umumkhusus, khusus-umum, pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang. Selanjutnya,
pada artikel tajuk rencana, cenderung mengunakan pola pengemangan paragraf
contoh, pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umumkhusus, khusus-umum, pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang. Sedangkan, pada
artikel berita utama cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf
pemerincian, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khusus-umum,
dan pembuktian. Agar lebih jelas, peneliti akan memaparkan perbedaan ketiga artikel
tersebut.

4.2.2.1 Artikel Karangan Opini
Jumlah paragraf sebagai data pada karangan opini adalah 48 paragraf. Pola
pengembangan paragraf yang digunakan dalam artikel karangan opini berjumlah 11
pola pengembangan paragraf. Artikel karangan opini cenderung menggunakan pola
pengembangan

paragraf

dengan

pemerincian,

sebab-akibat,

akibat-sebab,

perbandingan, perulangan, analogi, umum-khusus, khusus-umum, pembuktian,
pertanyaan, dan sudut pandang. Pada hakekatnya menurut Rahardi (2011:29), dalam
penulisan karangan opini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti
dimensi aktualitas, dimensi kontroversialitas, dimensi data atau fakta, dimensi
otoritas, dan dimensi orisinalitas. Dimensi aktualitas berarti karangan opini memuat
informasi yang baru terjadi atau sedang terjadi. Aktualitas mengacu pada dua hal,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

yaitu aktualitas waktu dan masalah. Dimensi kontroversial berarti karangan opini
yang ditulis harus membuat sebuah konflik atau pertentangan. Dimensi data atau fakta
berarti dalam penulisan sebuah karangan harus didasarkan pada fakta yang berupa
data. Dimensi otoritas dalam penulisan karangan opini yang dibuat oleh seseorang
merupakan hasil karya sendiri.
Berdasarkan hakekat tersebut, artikel karangan opini ditulis dengan tujuan untuk
menyampaikan pendapat dan informasi serta pandangan penulis terhadap masalah
yang sedang terjadi. Kesebelas pola pengembangan paragraf yang digunakan
bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap pendapat penulis. Maka dari itu,
memungkinkan penulis untuk cenderung menggunakan kesebelas pola pengembangan
paragraf tersebut agar tulisannya mudah dipahami oleh pembaca. Artikel karangan
opini tidak hanya menyajikan opini atau pendapat dari penulis tersebut. Namun,
penulis berusaha meyakinkan pembaca melalui pemerincian permasalahan, sebab dan
akibat yang ditimbulkan, membandingkan dengan solusi untuk pemecahan masalah,
penegasan terhadap isu permasalahan, menganalogikan suatu permasalahan,
menyajikan fakta-fakta terkait permasalahan yang diangkat, pertanyaan terhadap isu
yang sedang dibahas, serta pandangan penulis terhadap permasalahan tersebut.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada
karangan opini yang berpola pengembangan paragraf dengan pemerincian. Peneliti
menemukan 6 paragraf yang berpola dengan pemerincian, tetapi hanya dipaparkan 2
paragraf. 4 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan
kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan pemerincian.
Kutipan 1
“(1)Gerakan ‟WhatsApp‟ dengan slogan ahad al-wahdah (satu kesatuan) ini telah
menyatukan rakyat Lebanon yang sudah terpecah secara sosial dan politik.
(2)Masyarakat Utara yang mayoritas Kristen Maronit selama ini hampir selalu
sejalan dengan elite Kristen Maronit meski di internalnya mengalami perpecahan.
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(3)Masyarakat Tengah yang mayoritas Islam Sunni mengikuti elite sekte Sunni.
(4)Masyarakat Selatan juga biasanya sejalan dengan elite Syiah.” (KR.O.13-P3)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
Pemarka pola pengembangan paragraf terdapat pada frasa ―rakyat Lebanon‖. Pada
awal paragraf merupakan kalimat pokok (1) mengenai slogan yang mebuat rakyat
Lebanon bersatu. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2) dan (3) yang
berisi rincian mayoritas masyarkat setiap bagian daerah Lebanon. Masyarakat Utara
yang mayoritas Kristen Manorit, Masyarakat Tengah yang mayoritas Islam Sunni, dan
Masyarakat Selatan yang biasanya sejalan dengan elite Syiah.
Selain kedua pola pengembangan paragraf dengan opini telah diuraikan di atas,
terdapat empat pola yang lain. Keempat pola pengembangan paragraf dengan
pemerincian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keempat pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.O.13-P5, KR.O.20-P3, KR.O.21-P3, KR.O.23-P6, dan
KR.O.23-P7
Berikut ini akan diuraikan beberapa kutipan berupa paragraf pada karangan opini
yang berpola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat. Pada penelitian ini
ditemukan 2 paragraf yang berpola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat.
Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan sebab-akibat.
Kutipan 1
“(1)Salah satu sebab dirinya dapat dicalonkan ialah kontribusi terhadap partai
yang akhirnya menumbuhkan kedekatan dengan salah satu elite politik. (2)Mau
tidak mau, politikus muda harus bekerja sekeras mungkin untuk membangun citra
di dalam partai politik. (3)Dirinya harus mau melakukan „pekerjaan‟ apapun.
(4)„Kepasrahan‟ ini nantinya akan berbuah kepada trust dari elite politik untuk
mengusungnya dalam pemilu. (5)Karena dianggap sudah memahami arah
strategis partai politik dan sebagainya.” (KR.O.20-P6)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terdapat pada frasa ―Salah satu sebab‖. Pada
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paragraf awal merupakan kalimat pokok (1) yang membahas mengenai sebab
politikus muda tersebut dapat dicalonkan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat
penjelas (2), (3), (4), dan (5) berupa hal akibat karena dicalonkan. Bahwa, ia harus
bekerja lebuh keras, ia harus melakukan pekerjaan apapun, dan ia harus pasrah untuk
mendapatkan trust.
Berikut ini kutipan 2 ini juga memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan sebab-akibat.
Kutipan 2
“(1)Kini, dana desa siluman yang diungkap Menteri Keuangan telah
ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Kemendagri,
Kemendes, dan Polri dengan melakukan koordinasi, kerja sama. (2)Kebijakan ke
depan, agar desa yang memperoleh alokasi dana desa benar-benar sesuai
kriteria peraturan pemerintah tentang pembentukan desa dan alokasi dana desa
agar benar-benar sesuai peruntukannya maka diperlukan koordinasi yang lebih
optimal antarkementerian
terkait
beserta
optimalisasi
pengawasan
antarkementerian dan pihak-pihak terkait.” (KR.O.21-P5)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) pada awal paragraf berupa sebab yaitu, dana desa siluman yang
telah diungkap oleh menteri keungan telah ditindaklanjuti. Setelah itu, dilanjutkan
dengan kalimat penjelas (2) berupa akibat, yakni agar desa yang memperoleh alokasi
dana desa benar-benar sesuai kriteria peraturan pemerintah tentang pembentukan desa
dan alokasi dana desa agar benar-benar sesuai peruntukannya.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada
karangan opini yang berpola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab. Pada
penelitian ini ditemukan 4 paragraf yang berpola pengembangan paragraf dengan
akibat-sebab, tetapi hanya dipaparkan 2 paragraf. 2 paragraf lainnya dapat dilihat pada
bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola
pengembangan paragraf dengan akibat-sebab.
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Kutipan 1
“(1)Keenam, kompromi gagal dan Lebanon kembali terlibat konflik saudara
seperti tahun 1975-1990 an.(2) Kekhawatiran terjadinya skenario terburuk ini
beralasan. (3)Sebab, kendati tentara Lebanon tampak berupaya berada di posisi
suara rakyat, mereka tidak sendirian, kekuatan bersenjata lain yakni Hizbullah
sangat kuat berada di posisi lain.” (KR.O.13-P8)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terdapat pada kata ―Sebab‖. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok (1) berupa hal akibat mengenai skenario keenam yaitu,
kompromi gagal dan Lebanon kembali terlibat konflik saudara seperti tahun 19751990an. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (3) berupa hal sebab
mengenai tentara Lebanon tampak berupaya berada di posisi suara rakyat, mereka
tidak sendirian, kekuatan bersenjata lain yakni Hizbullah sangat kuat berada di posisi
lain.
Berikut ini kutipan 2 ini juga memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan akibat-sebab.
Kutipan 2
“(1)Keberadaan desa fiktif yang dilaporkan untuk memperoleh kucuran anggaran
tentu saja tidak sesuai dengan prinsip dana desa yang dipergunakan untuk
kepentingan masyarakat. (2)Jika desa fiktif dan tidakberpenghuni namun
mendapat kucuran dana desa artinya ada pihak lain yang sengaja memanfaatkan
untuk kepentingan sendiri. (3)Keberadaan desa fiktif di era dana desa
membuktikan kekhawatiran dana itu rentan dikorupsi, menjadi kenyataan.”
(KR.O.14-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terdapat pada kata ―Jika‖ yang mengacu pada
sebab. Pada awal paragraf merupakan kalimat pokok (1) berupa hal akibat mengenai
keberadaan desa fiktif yang dilaporkan untuk memperoleh kucuran anggaran yang
tidak sesuai dengan prinsip dana desa yang dipergunakan untuk kepentingan
masyarakat. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat-kalmat penjelas (2) dan (3)
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berupa hal sebab mengenai terdapat pihal lain yang memanfaatkan dan desa fiktif dan
membuktikan kekhawatiran dana tersebut rentan dikorupsi.
Selain kedua pola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab yang telah
diuraikan di atas, terdapat dua pola yang lain. Kedua pola pengembangan paragraf
dengan umum-khusus yang lain terdapat pada bagian lampiran. Kedua pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.O.14-P6, dan KR.O.21-P4
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada
karangan opini yang berpola pengembangan paragraf dengan perbandingan. Peneliti
menemukan 8 paragraf yang berpola dengan perbandingan pada artikel karangan
opini, tetapi hanya dipaparkan 2 paragraf. 6 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus.
Kutipan 1
“(1)Persoalan pemerintah eteknokratí inilah yang masih jadi persoalan saat ini.
(2)Setuju dengan pandangan demonstran, Hariri berpendapat Lebanon harus
membangun pemerintahan profesional. (3)Sementara, Hizbullah dan Amal,
keduanya dari Syiíah menginginkan pemerintahan campuran, teknokrat dan sekte.
(4)Sementara dari kelompok Nasionalis Kristen, terutama pimpinan Presiden
Aun, memilih pemerintahan teknokrat tapi ada beberapa pos untuk kelompok
sektarian (partai).” (KR.O.13-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Sementara‖. Kalimat
pokok (1) dan kalimat-kalimat penjelas (2), (3), dan (4) merupakan perbandingan dari
gagasan pemerintahan yang diinginkan untuk Lebanon. Sama dengan pandangan
demonstran, Hariri berpendapat Lebanon

membangun pemerintahan prfesional.

Sedangkan, Hizbullah dan Amal menginginkan pemerintahan campuran. Lalu,
kelompok Nasionalis Kristen memilih pemerintahan teknokrat tapi ada beberapa pos
untuk kelompok sektarian (partai).
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Berikut ini kutipan 2 ini juga memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan perbandingan.
Kutipan 2
“(1)Keterpecahan itu dilegitimasi Mitsaq (Pakta) yang dianut sistem politik
Lebanon kalau Presiden harus dari Kristen Maronit, Perdana Menteri harus
Sunni, Ketua Parlemen harus Syiah. (2)Tapi, gerakan protes ini telah
meruntuhkan sekat-sekat sosial dan politik yang dalam itu. (3)Rakyat Lebanon
menuntut tembok-tembok sektarian yang dibangun lebih dari setengah abad itu
diruntuhkan.” (KR.O.13-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat kata ―Tapi‖. Pada awal kalimat
merupakan kalimat pokok (1) mengenai Mistaq yang dianut sistem politik Lebanon.
Setelah itu, dilajutkan dengan kalimat penjelas (2) dan (3) yang merupakan
perbandingan dari kalimat pokok. Bahwa, karena gerakan protes ini telah mengubah
Mistaq yang dianut sitem politik Lebanon pada awalnya.
Selain kedua pola pengembangan paragraf dengan perbandingan yang telah
diuraikan di atas, terdapat enam pola yang lain. Keenam pola pengembangan paragraf
dengan perbandingan yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.O.4-P3, KR.O.14-P3, KR.O.20-P8, KR.O.23-P2,
KR.O.23-P5, dan KR.O.23-P9.
Berikut ini akan diuraikan kutipan berupa paragraf pada karangan opini yang
berpola pengembangan paragraf dengan perulangan. Pada penelitian ini, peneliti
hanya menemukan 1 paragraf yang berpola pengembangan dengan perulangan.
Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan perulangan.
Kutipan 1
“(1)Dana desa yang dialokasikan dari pos belanja APBN sejak tahun 2015
merupakan amanat Undang-undang Desa Nomer 6 Tahun 2014. (2)Dana Desa
adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
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kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (3)Dana desa diprioritaskan
untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
pelaksanaannya diutamakan secara swakelola. (4)Dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat desa setempat.” (KR.O.21-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf tersebut
memiliki pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Dana
desa‖, karena kata tersebut diulang pada kalimat-kalimat penjelas. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok (1) yang menyebutkan ―dana desa‖. Setelah itu, dilajutkan
dengan kalimat-kalimat penjelas (2), (3), dan (4) yang menggunakan awalan yang
sama seperti kalimat pokok. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah Dana Desa
adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang
pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan lebih banyak menyerap tenaga
kerja dari masyarakat desa setempat.
Berikut ini akan diuraikan kutipan berupa paragraf pada karangan opini yang
berpola pengembangan paragraf dengan analogi. Pada penelitian ini, peneliti hanya
menemukan 1 paragraf yang berpola pengembangan dengan analogi. Berikut
diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan
analogi.
Kutipan 1
“(1)Kata korupsi sudah menjadi bahan perbincangan umum. (2)Jika berbicara
Jawa, tentu tidak terlepas dari Yogyakarta yang merupakan wilayah kerajaan
Mataram Islam, dulu pernah berkiprah melawan hegemoni Pemerintah HindiaBelanda. (3)Terdapat ruang batin masyarakat Jawa, khususnya berkaitan dengan
budaya antikorupsi.” (KR.O.4-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Pada paragraf tersebut
kalimat penjelas (2) dan (3) menganalogikan budaya jawa yang antikorupsi dan
melawan hegemoni Pemerintahan Hindia-Belanda. Kalimat pokok (1) di awal
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paragraf membahas mengenai kata korupsi yang sudah menjadi perbincangan umum.
Analogi dari paragraf tersebut adalah jika berbicara Jawa, tentu tidak terlepas dari
Yogyakarta yang merupakan wilayah kerajaan Mataram Islam, dulu pernah berkiprah
melawan hegemoni Pemerintah Hindia- Belanda. Terdapat ruang batin masyarakat
Jawa, khususnya berkaitan dengan budaya antikorupsi.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada
karangan opini yang berpola pengembangan paragraf dengan umum-khusus. Peneliti
menemukan 15 paragraf yang berpola dengan umum-khusus pada artikel karangan
opini, tetapi hanya dipaparkan 2 paragraf. 13 paragraf lainnya dapat dilihat pada
bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola
pengembangan paragraf dengan umum-khusus.
Kutipan 1
“(1)Sebagai contoh, warga Yogyakarta tidak mempersoalkan saat Sri Sultan
Hamengku Buwana IX memberikan harta Kasultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat kepada Pemerintah Republik Indonesia saat awal kemerdekaan.
(2)Ketika itu diterima Presiden pertama Republik Indonesia Ir Soekarno yang
disaksikan abdi dalem kraton dan pembantu presiden.(3)Ini merupakan falsafah
kepemimpinan Raja Jawa yang sesungguhnya. (4)Sri Sultan Hamengku Buwana
IX merelakan kekayaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk
kepentingan bangsa.” (KR.O.4-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) yang terletak di awal paragraf. Kalimat pokok tersebut berupa hal
umum mengenai Sri Sultan Hamengku Buwana IX memberikan harta Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Pemerintah Republik Indonesia saat awal
kemerdekaan. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2), (3), dan (4) berupa
pembahasan hal khusus mengenai saat Sri Sultan Hamengku Buwana IX memberikan
harta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Kalimat penjelas membahas lebih khusus mengenai harta harta Kasultanan
Ngayogyakarta Hadiningrat.
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Berikut ini kutipan 2 ini juga memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan umum-khusus.
Kutipan 2
“(1)Seluruh pemimpin negeri ini harusnya belajar banyak dari kepemimpinan
Sultan Yogyakarta yang seusai dengan falsafah, bahwa sejatinya tahta itu untuk
rakyat. (2)Itulah falsafah dari sistem kesulitanan yang melekat sesungguhnya.
(3)Tidak hanya melihat sistem pemerintahan kerajaan dalam sudut pandang
feodalisme dan patrimonial semata. (4)Sudut pandang seperti itu justru akan
menghapus kearifan lokal berupa falsafah antikorupsi dalam budaya kearifan
lokal.” (KR.O.4-P5)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) yang terletak di awal paragraf. Kalimat pokok tersebut berupa hal
umum mengenai kepemimpinan Sultan Yogyakarta yang sesuai dengan falsafah harus
diikuti oleh seluruh pemimpin sekarang ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat
penjelas (2), (3), dan (4) berupa hal khusus mengenai falsafah-falsafah jawa yang
harus diikuti oleh para pemimpin sekarang ini. Kalimat penjelas membahas lebih
khusus mengenai kepemimpinan yang sesuai dengan falsafah Jawa.
Selain kedua pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus yang telah
diuraikan di atas, terdapat tiga belas pola yang lain. Ketiga belas pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus yang lain terdapat pada bagian lampiran. Ketiga belas
pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.O.4-P4, KR.O.4-P6, KR.O.4-P8, KR.O.13P1, KR.O.13-P6, KR.O.13-P7, KR.O.14-P1, KR.O.14-P5, KR.O.20-P5, KR.O.20P7, KR.O.21-P1, KR.O.23-P3, dan KR.O.23-P8.
Berikut ini akan diuraikan kutipan berupa paragraf pada karangan opini yang
berpola pengembangan paragraf dengan khusus-umum. Peneliti menemukan 2
paragraf yang berpola dengan khusus-umum, tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 1
paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum.
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Kutipan 1
“(1)Pemilihan kepala daerah tidak hanya rawan politik uang juga rawan
kepentingan karena diperebutkan partai politik yang hendak menguasai desa
sebagai lumbung suara.(2) Besaran potensi masalah yang akan terjadi dengan
pengucuran dana desa, aparat tingkat desa memang harus dibekali kemampuan
mengelola dan mengalokasikan dana itu untuk pembangunan prioritaskan
sekadar infrastruktur. (3)Oleh karena itu, peran BPD perlu lebih diperkuat untuk
mengimbangi eksekutif desa.” (KR.O.14-P8)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf tersebut
memiliki pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada frasa ―Oleh
karena itu‖. Pada awal paragraf merupakan kalimat-kalimat penjelas (1) dan (2)
berupa hal-hal khusus mengenai pemilihan kepala daerah rawan politik juga rawan
kepentingan dan potensi masalah besar jika aparat tingkat desa tidak dibekali
kemampuan mengelola dana desa. Pada akhir paragraf merupakan kalimat pokok (3)
berupa hal umum mengenai pentingnya peran BPD. Kesimpulan dari kalimat pokok
di atas adalah pran BPD harus diperkuat dalam mengimbangi eksekutif desa dalam
mengelola dana desa dan mengalokasikannya agar tidak terjadi pengucuran dana desa
yang tidak sesuai dengan rencanannya.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum yang telah
diuraikan di atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf
dengan khusus-umum yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.O.23-P10.
Berikut ini akan diuraikan kutipan berupa paragraf pada karangan opini yang
berpola pengembangan paragraf dengan pembuktian. Peneliti menemukan 7 paragraf
yang berpola dengan khusus-umum, tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 6 paragraf
lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan pembuktian.
Kutipan 1
“(1)Jika tak segera memperoleh solusi damai, kekhawatiran terhadap masa
depan Lebanon makin tinggi.(2) Apalagi mulai tampak campur tangan aktor-
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aktor kawasan. (3)Peran aktor-aktor internasional seperti AS, Iran, Saudi, Uni
Emirat Arab, dan Qatar mulai disebut-sebut di tengah protes panjang di seantero
negeri.” (KR.O.13-P9)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf tersebut
memiliki pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Apalagi‖.
Pada awal paragraf merupakan kalimat pokok (1) mengenai kekhawatiran terhadap
masa jika tak segera memperoleh solusi damai. Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas (2) dan (3) berupa pembuktian yang mendukung kalimat pokok.
Bahwa, Apalagi mulai tampak campur tangan aktor-aktor kawasan. Peran aktor-aktor
internasional seperti AS, Iran, Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar mulai disebut-sebut
di tengah protes panjang di seantero negeri.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pembuktian yang telah diuraikan
di atas, terdapat enam pola yang lain. Keenam pola pengembangan paragraf dengan
pembuktian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.O.4-P7, KR.O.14-P2, KR.O.14-P7, KR.O.20-P2, KR.O.20-P4,
dan KR.O.23-P4.
Berikut ini akan diuraikan kutipan berupa paragraf pada karangan opini yang
berpola pengembangan paragraf dengan pertanyaan. Peneliti hanya menemukan 1
paragraf yang berpola dengan pertanyaan. Berikut diuraikan kutipan 1 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan.
Kutipan 1
“(1)Di tengah tahapan Pilkada 2020 sedang berlangsung, Menteri Dalam Negeri
Tito Karnavian mempertanyakan apakah pilkada langsung saat ini masih
relevan? (2)Menurut Tito, pilkada langsung memang bermanfaat karena rakyat
berpartisipasi menentukan kepala daerah. (3)Tapi mudharatnya, ongkos politik
bagi calon sangat besar. (4)Sehingga kepala daerah terpilih riskan melakukan
korupsi. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pilkada.”
(KR.O.23-P1)
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Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Pada paragraf tersebut
ditandai dengan menempatkan rumusan pertanyaan di awal paragraf sebagai kalimat
pokok (1). Pada awal paragraf merupakan kalimat pokok berupa pertanyaan mengenai
kerelevanan pilkada langsung. Setelah itu, dilajutkan dengan kalimat-kalimat penjelas
(2), (3), dan (4) yang mendukung kalimat pokok. Pertanyaan tersebut adalah apakah
pilkada langsung saat ini masih relevan?
Berikut ini akan diuraikan kutipan berupa paragraf pada karangan opini yang
berpola pengembangan paragraf dengan sudut pandang. Peneliti hanya menemukan 1
paragraf yang berpola dengan sudut pandang. Berikut diuraikan kutipan 1 yang
memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan sudut pandang.
Kutipan 1
“(1)Perasaan menggelitik hati penulis, melihat beberapa catatan berkaitan
dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. (2)Bukan terhadap persaingan Joko
Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto yang akhirnya „rujuk‟ dalam kabinet
Indonesia Maju. (3)Bukan juga tentang ketegangan tinggi diantara pendukung
dari kedua belah pihak semasa Pemilu 2019.(KR.O.20-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel karangan opini. Paragraf di atas memiliki
kalimat

pokok

(1)

mengenai

pendapat

berupa

perasaan

penulis.

Penulis

mengungkapkan Perasaan menggelitik hati penulis, melihat beberapa catatan
berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

4.2.2.2 Artikel Tajuk Rencana
Jumlah paragraf sebagai data pada artikel tajuk rencana adalah 57 paragraf. Pola
pengembangan paragraf yang digunakan dalam artikel karangan tajuk rencana
berjumlah 11 pola pengembangan paragraf. Artikel tajuk rencana cenderung
menggunakan pola pengembangan paragraf dengan contoh, pemerincian, kronologi,
sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khusus-umum, pembuktian,
pertanyaan, dan sudut pandang. Pada hakekatnya tajuk rencana merupakan pernyataan
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mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan
dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat lain atau memberikan interpretasi
terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga kebanyakan pembaca
surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditunjukkan tadi (Djuroto,
2002:78).
Berdasarkan hakekat tersebut, artikel tajuk rencana ditulis dengan tujuan untuk
memengaruhi pendapat pembaca agar sejalan dengan pendapat redaksi sebagai
penulis artikel tajuk rencana. Maka dari itu, penulisan artikel tajuk rencana cenderung
menggunakan kesebelas pola pengembangan paragraf tersebut. Penulis mencoba
meyakinkan pembaca dengan cara menyajikan penjelasan secara terperinci terhadap
pendapat atau pandangan penulis tersebut. Ketika penulis dapat menjelaskan sebuah
topik secara terperinci, pembaca akan lebih mudah meyakini pendapat tersebut. Maka
dari itu, memungkinkan penulis untuk cenderung menggunakan kesebelas pola
pengembangan paragraf tersebut agar tulisannya mudah dipahami oleh pembaca.
Artikel karangan tajuk rencana tidak hanya menyajikan opini atau pendapat dari
penulis tersebut. Namun, penulis berusaha meyakinkan pembaca melalui contohcontoh peristiwa yang terjadi, pemerincian permasalahan, rangkaian kronologi
kejadian, sebab dan akibat yang ditimbulkan, membandingkan dengan solusi untuk
pemecahan masalah, menyajikan fakta-fakta terkait permasalahan yang diangkat,
pertanyaan terhadap isu yang sedang dibahas, serta pandangan penulis terhadap
permasalahan tersebut.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan contoh. Peneliti menemukan 2
paragraf yang berpola dengan contoh pada artikel tajuk rencana, tetapi hanya
dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut
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diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan
contoh.
Kutipan 1
“(1)Tetapi itu dulu, sekarang, pemerintah sudah bertekad untuk memangkas
birokrasi yang berbelit. (2)Contoh yang paling mudah adalah membayaran STNK
kendaraan bermotor atau memperpanjang Surat Ijin mengemudi (SIM) tak lagi
repot, terkantuk-kantuk menunggu. (3)Untuk SIM misalnya, bahkan ada mobil
keliling untuk melayani masyarakat.” (KR.TR.6-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
permarka pola pengembangan paragraf yang terletak pada kata ―Contoh‖ dan
―Misalnya‖. Pada kalimat pokok (1) dijelaskan kalau sekarang pemerintah sudah
bertekad

memangkas birokrasi yang bebelit. Pada kalimat penjelas (2) dan (3)

diberikan contoh dalam mengurus STNK dan SIM yang tidak lagi repot dan sulit.
Pembayaran STNK dan perpanjangan SIM tidak lagi repot dan harus menunggu.
Terdapat mobil keliling untuk melayani masyarakat.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan contoh yang telah diuraikan di
atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf dengan contoh
yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat dilihat pada kode
KR.TR.8-P5.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan pemerincian. Peneliti
menemukan 6 paragraf yang berpola dengan pemerincian pada artikel tajuk rencana,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 5 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan pemerician.
Kutipan 1
“(1)Sesuatu yang baru, sembilan dari 11 calon, Rabu (30/11) lalu sepakat
menandatangani tujuh pakta integritas yang disodorkan perwakilan Suporter
Indonesia Bermartabat (SIB). (2)Kesembilan caketum yang tanda tangan meliputi
Aven Hinelo, Benny Erwin, Bernard Limbong, Fary Djemi Francis, Sarman El
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Hakim, Rahim Soekasah, Arif Putra Wicaksono, Yesayas Oktavianus dan Vijaya
Vitriyasa.” (KR.TR.2-P5)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf diatas memiliki
kalimat pokok (1) yang menjelaskan sembilan calon menandatangani tujuh pakta
integritas yang disodorkan oleh perwakilan SIB. Pada kalimat penjelas (2) disebutkan
secara terperinci nama kesembilan calon yang menandatangani tujuh pakta integritas
tersebut.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pemerincian yang telah diuraikan
di atas, terdapat lima pola yang lain. Kelima pola pengembangan paragraf dengan
pemerincian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Kelima pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.TR.16-P5, KR.TR.20-P5, KR.TR.22-P1, KR.TR.22-P3, dan
KR.TR.22-P4
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan kronologi. Peneliti menemukan
2 paragraf yang berpola dengan kronologi pada artikel tajuk rencana, tetapi hanya
dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut
diuraikan diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan kronologi.
Kutipan 1
“(1)Keluarga Alumni universitas Gadjah Mada (Kagama) sedang punya gawe
besar. (2)Jumat (15/11) hari ini sampai sabtu (16/11) besok organisasinya para
alumni UGM ini menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-13 di Grand Inna
Bali Beach Sanur Bali. (3)Rencananya, siang nanti perhelatan bertema “Kagama
Bersinergi untuk Indonesia Maju‟ini dibuka Presiden Joko Widodo, yang juga
alumnus Fakultas Kehutanan UGM.” (KR.TR.15-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiki
pemarka pola pengembangan yang terletak pada frasa ―Hari ini‖, dan ―Siang nanti‖.
Pada kalimat pokok (1) dan kalimat penjelas (2) dan (3) menjelaskan urutan peristiwa
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mengenai pelaksanaan Musyawarah Nasional. Pada Jumat (15/11) hari ini sampai
sabtu (16/11) besok organisasinya para alumni UGM ini menggelar Musyawarah
Nasional (Munas) ke-13 di Grand Inna Bali Beach Sanur Bali. perhelatan bertema
―Kagama Bersinergi untuk Indonesia Maju‘ini dibuka Presiden Joko Widodo, yang
juga alumnus Fakultas Kehutanan UGM.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan kronologi yang telah diuraikan di
atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf dengan kronologi
yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat dilihat pada kode
KR.TR.8-P3.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat. Peneliti
menemukan 3 paragraf yang berpola dengan sebab-akibat pada artikel tajuk rencana,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 2 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus.
Kutipan 1
“(1)Itulah sebabnya, Mendagri Tito Karnavian menerbitkan surat edaran agar
desa-desa bermasalah tersebut melakukan verifikasi. (2)Masing-masing Kepala
Desa diharapkan membuat data yang akurat mengenai desanya supaya tidak
menjadi multitafsir. (3)Ada yang desanya hilang seperti dalam kasus Lapindo
yang tertimbun lumpur, teritorinya raib meski petugasnya masih ada. (4)Ada yang
desanya masih tercatat, hanya penduduknya yang pindah. (5)Ada juga yang kode
pemerintahnnya tidak ada, sehingga menjadi mal administrasi.” (KR.TR.20-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terletak pada frasa ―Itulah sebabnya‖. Pada awal
paragraf merupakan hal pokok (1) berupa sebab diterbitkannya surat edaran agar
desa-desa bermasalah melakukan verifikasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimatkalimat (2), (3), (4), dan (5) penjelas berupa akibat dari surat edaran tersebut. Akibat
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yang ditimbulkan antara lain adalah masing-masing Kepala Desa diharapkan
membuat data yang akurat mengenai desanya.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat yang telah diuraikan
di atas, terdapat dua pola yang lain. Dua pola pengembangan paragraf dengan sebabakibat yang lain terdapat pada bagian lampiran. Dua pola tersebut dapat dilihat pada
kode KR.TR.22-P2, KR.TR.22-P6.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab. Peneliti
menemukan 2 paragraf yang berpola dengan sebab-akibat pada artikel tajuk rencana,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan sebab-akibat.
Kutipan 1
“(1)Untuk mengkoordinasikan seluruh jajarannya, pasti alumnus SMAN 2
Yogyakarta ini sudah tidak canggung lagi. (2)Sebab selama ini sudah aktif
berkiprah dalam berbagai organisasi. (3)Antara lain alumnus SMPN Sentolo ini
pernah menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kulonprogo, Kabag Pemuda DPD
Golkar dan beberapa periode menjadi Ketua Harian PBSI Kulonprogo.”
(KR.TR.8-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terdapat pada kata ―Sebab‖. Pada kalimat pokok
(1) dijelaskan bahwa Pak Tedjo dapat mengkoordinasi jajarannya dengan baik dan
tidak canggung. Pada kalimat penjelas (2) dan (3) diberikan sebab-sebab dari kalimat
pokok. Bahwa sebelumnya Pak Tedjo selama ini sudah aktif dalam berbagai
organisasi antara lain, menjabat sebagai ketua DPD KNPI Kulonprogo, Kabag
Pemuda DPD Golkar dan Ketua Harian PBSI Kulonprogo.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan akibat- sebab yang telah
diuraikan di atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf
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dengan akibat-sebab yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.TR.26-P7.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan perbandingan. Peneliti
menemukan 7 paragraf yang berpola dengan perbandingan pada artikel tajuk rencana,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 6 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan perbandingan.
Kutipan 1
“(1)Hari ini, Sabtu (2/11) para pemangku kepentingan persepakbolaan
Indonesia mencoba mendapatkan jawaban dalam Kongres Pemilihan di Hotel
Shangri-la, Jakarta. (2)Tetapi, sebelum kongres dimulai sempat terjadi silang
sengkarut. (3)Salah seorang calon Ketum, La Nyalla Mattalitti menyebut kongres
ini menyalahi aturan karena waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan arahan
Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) yang sebelumnya merekomendasikan
Kongres Pemilihan digelar pada Januari 2020.” (KR.TR.2-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan yang terletak pada kata ―Tetapi‖. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok (1) yang menjelaskan pelaksanaan Kongres Pemilihan
dilakukan pada hari Sabtu, 2 November 2019. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat
penjelas (2) yang membahas waktu penyelenggaraan Kongres Pemilihan yang
seharusnya dilaksanakan pada Januari 2020. Kalimat pokok dan kalimat penjelas
membandingkan waktu pelaksanaan Kongres Pemilihan.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan perbandingan yang telah
diuraikan di atas, terdapat enam pola yang lain. Keenam pola pengembangan paragraf
dengan perbandingan yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.TR.6-P4, KR.TR.8-P1, KR.TR.16-P6, KR.TR.20-P3,
KR.TR.26-P2, dan KR.TR.26-P4.
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Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan umum-khusus. Peneliti
menemukan 14 paragraf yang berpola dengan umum-khusus pada artikel tajuk
rencana, tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 13 paragraf lainnya dapat dilihat pada
bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola
pengembangan paragraf dengan umum-khusus.
Kutipan 1
“(1)Seolah tidak ingin terlambat start, para kandidat calon Ketum tampak lebih
tertarik melakukan 'kampanye'
daripada kembali memperbincangkan isu
pelaksanaan kongres seperti yang diapungkan La Nyalla. (2)Ada yang menebar
janji akan melakukan revolusi di tubuh PSSI, mendorong PSSI keluar dari Asean
Football Federation (AFF), atau beraudiensi ke kantor Kementerian Pemuda dan
Olahraga (Kemenpora).” (KR.TR.2-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) pada awal paragraf berupa hal umum. Pada kalimat pokok
dijelaskan para kandidat calon Ketum tetap melakukan kampanye daripada
memperbincangkan isu pelaksanan kongres. Pada kalimat penjelas (2) dijelaskan
secara lebih khusus bahwa para kandidat yang tetap melakukan kampanye dengan
cara menebar janji akan melakukan revolusi. Kalimat penjelas membahas lebih
khusus mengenai para kandidat calon Ketum.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus yang telah
diuraikan di atas, terdapat tiga belas pola yang lain. Ketiga belas pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus yang lain terdapat pada bagian lampiran. Ketiga belas
pola tersebut dapat dilihat pada kode KR.TR.2-P6, KR.TR.15-P4, KR.TR.15-P6,
KR.TR.15-P7,

KR.TR.16-P1,

KR.TR.16-P2,

KR.TR.16-P3,

KR.TR.16-P4,

KR.TR.16-P7, KR.TR.20-P1, KR.TR.20-P2, KR.TR.22-P5, dan KR.TR.26-P5.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan khusus-umum. Peneliti
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menemukan 7 paragraf yang berpola dengan khusus-umum pada artikel tajuk rencana,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 6 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan khusus-umum.
Kutipan 1
“(1)Jadi bisa dibayangkan betapa capekmya harus bolak-balik dari kementerian
satu ke kementerian lain. (2)Bukan hanya jengkel, karena makan waktu sangat
lama bahkan sering tidak jelas. (3)Sekarang, cukup datang sekali, langsung
selesai urusannya. (4)Karena itu, kita mengucapkan selamat kepada Pemerintah
DIY yang berhasil meraih predikat AA dalam penilaian birokrasi melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), juga untuk Bantul dan
Sleman dengan nilai A, sementara Kota Yogya dan Gunungkidul BB.” (KR.TR.6P5)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengambangan paragraf yang terletak pada frasa ―Karena itu‖. Pada
bagian awal berisi kalimat-kalimat penjelas (1), (2), dan (3) yang menjelaskan sistem
birokrasi sebelumnya yang menyulitkan. Pada akhir paragraf merupakan kalimat
utama (4) yang menyimpulkan kalimat-kalimat penjelas sebelumnya. Kesimpulan
pada kalimat utama adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sleman,
dan Bantul berhasil meraih predikat AA dalam penilaian birokrasi melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), sedangkan Kota Yogya dan
Gunungkidul meraih predikat BB.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum yang telah
diuraikan di atas, terdapat enam pola yang lain. Keenam pola pengembangan paragraf
dengan khusus-umum yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.TR.15-P2, KR.TR.15-P5, KR.TR.20-P8, KR.TR.22-P7,
KR.TR.26-P3, dan KR.TR.26-P6.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan pembuktian. Peneliti
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menemukan 8 paragraf yang berpola dengan pembuktian pada artikel tajuk rencana,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 7 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan pembuktian.
Kutipan 1
“(1)Di sisi lain Komite Eksekutif (Exco) PSSI mempercepat pelaksanaan kongres,
sesuai keputusan pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Ancol, Jakarta, 27 Juli lalu.
(2)Karenanya, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PSSI, Iwan Budianto menyatakan
kalau Kongres Pemilihan digelar 2 November 2019 tetap sesuai aturan. (3)Sudah
disepakati oleh para voters, sehingga kalau mau mengubah yang melakukan
harus voters juga.” (KR.TR.2-P3)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
kalimat penjelas (2) dan (3) berisi fakta-fakta yang mendukung kalimat pokok. Pada
kalimat pokok (1) dijelaskan Komite Exco PSSI mempercepat kongres sesuai dengan
keputusan KLB. Pada kalimat penjelas diberikan bukti yang berupa fakta bahwa
menurut Ketum PSSI Kongres yang digelar 2 November 2019 sesuai atruran yang
telah disepakai oleh para voters. Pembuktian dari paragraf tersebut adalah Exco PSSI
mempercepat pelaksanaan kongres sesuai dengan Kongres Luar Biasa, maka dari itu
Ketum PSSI, Iwan Budianto menyatakan bahwa kongres sesuai dengan aturan dan
sudah disepakati oleh vouters yang lain.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pembuktian yang telah diuraikan
di atas, terdapat tujuh pola yang lain. Ketujuh pola pengembangan paragraf dengan
pembuktian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keenam pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.TR.2-P7, KR.TR.6-P3, KR.TR.8-P2, KR.TR.8-P6, KR.TR.15P3, KR.TR.20-P6, dan KR.TR.26-P1.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan pertanyaan. Peneliti
menemukan 2 paragraf yang berpola dengan pertanyaan pada artikel tajuk rencana,
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tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan pertanyaan.
Kutipan 1
“(1)Seperti apakah figur ideal Ketua Umum (Ketum) dan pengurus Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2019-2023? (2)Pertanyaan itu
belakangan kencang berputar di orbit persepakbolaan Indonesia. (3)Terutama
ketika prestasi tim nasional (timnas) senior tak kunjung membanggakan,
sementara kompetisi liga masih dihantui berbagai aksi anarkis dan kecurigaankecurigaan terhadap kemungkinan ada- nya pengaturan skor pertandingan.”
(KR.TR.2-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Pada paragraf tersebut
ditandai dengan menempatkan rumusan pertanyaan di awal paragraf sebagai kalimat
pokok (1). Pada kalimat pokok berisi pertanyaan mengenai seperti apa figur ideal
Ketum dan pengurus PSSI. Pada kalimat penjelas (2) dan (3) mengenai figur Ketum
dan pengurus PSSI yang tidak ideal. Pertanyaan tersebut adalah seperti apakah figur
ideal Ketua Umum (Ketum) dan pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
(PSSI) periode 2019-2023?
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pertanyaan yang telah diuraikan
di atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf dengan
pertanyaan yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat dilihat
pada kode KR.TR.6-P1.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada tajuk
rencana yang berpola pengembangan paragraf dengan sudut pandang. Peneliti
menemukan 4 paragraf yang berpola dengan sudut pandang pada artikel tajuk
rencana, tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 3 paragraf lainnya dapat dilihat pada
bagian lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola
pengembangan paragraf dengan sudut pandang.
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Kutipan 1
“(1)Kita berharap, bahwa pemerintah DIY tidak puas kemudian diam karena
sudah dapat apresiasi nilai bagus. (2)Kinerja tersebut harus terus ditingkatkan.
(3)Senantiasa mereformasi, mewujudkan sebuah birokrasi yang cepat, melayani,
dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang kini mulai
terlihat wujudnya.” (KR.TR.6-P6)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel tajuk rencana. Paragraf di atas memiliki
kalimat utama (1) dan kalimat penjelas (2) dan (3) berisi harapan atau ekspetasi
penulis terhadap topik pembahasan. Penulis berharap pemerintah DIY tidak puas
kemudian diam karena sudah dapat apresiasi nilai bagus. Harapan lain penulis agar
senantiasa mereformasi, mewujudkan sebuah birokrasi yang cepat, melayani, dan
responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang kini mulai terlihat
wujudnya.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan sudut pandang yang telah
diuraikan di atas, terdapat tiga pola yang lain. Ketiga pola pengembangan paragraf
dengan sudut pandang yang lain terdapat pada bagian lampiran. Ketiga pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.TR.8-P7, KR.TR.15-P8, dan KR.TR.20-P7.

4.2.2.3 Artikel Berita Utama
Jumlah paragraf sebagai data pada artikel berita utama adalah 19 paragraf. Pola
pengembangan paragraf yang digunakan dalam artikel berita utama berjumlah 7 pola
pengembangan paragraf. Artikel berita utama cenderung menggunakan pola
pengembangan

paragraf

dengan

pemerincian,

sebab-akibat,

akibat-sebab,

perbandingan, umum-khusus, khusus-umum, dan pembuktian. Pada hakekatnya
artikel berita utama menurut Romli (2005: 47) berita pembuka halaman (opening
news), yaitu berita atau tulisan yang ditempatkan di bagian awal atau paling atas
halaman surat kabar, semacam berita utana (headline). Berita merupakan fakta-fakta
sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi. Berita menggambarkan atau
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menceritakan kembali sebuah peristiwa secara terperinci. Tujuan ditulisnya sebuah
berita agar khalayak dapat mengetahui kejadian penting dan baru terjadi.
Berdasarkan hakekat tersebut, artikel berita utama berisi fakta rangkaian kejadian
yang benar-benar terjadi. Maka dari itu, penulisan artikel berita utama cenderung
menggunakan ketujuh pola pengembangan paragaraf tersebut. Hal tersebut
dikarenakan penulis berusaha memerinci rangkaian peristiwa yang terjadi,
menampilan sebab dan akibat dalam suatu tindakan dari peristiwa, membandingkan
kejadian yang satu dengan yang lainnya, serta menampilkan bukti-bukti yang otentik
terkait kejadian atau peristiwa yang ditulisnya. Ketujuh pola pengembangan tersebut,
dapat menjadikan pembaca mendapatkan sumber informasi yang jelas, akurat, tajam,
dan terpercaya terhadap peristiwa atau kejadian tersebut.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan pemerincian. Peneliti
menemukan 5 paragraf yang berpola dengan pemerincian pada artikel berita utama,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 4 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan pemerincian.
Kutipan 1
“(1)Kedua, membangun ekosistem di sekitar BIY, Aerotropolis, Airport City,
termasuk trase untuk jalan tol dan kereta api.(2) Ketiga, satu hal yang sangat
strategis dan membutuhkan perhatian serius yaitu pemindahan Kota Wates yang
sudah dimasukkan dalam grand design pembangunan Kulonprogo ke
Margosari.” (KR.BU.8- P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Kedua‖, dan
―Ketiga‖. Pada paragraf tersebut, kalimat pokok (1) dan kalimat penjelas (2)
merupakan perincian lanjutan dari paragraf sebelumnya mengenai apa saja yang
sudah dirintis dan dapat dilanjutkan.
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Selain satu pola pengembangan paragraf dengan pemerincian yang telah diuraikan
di atas, terdapat empat pola yang lain. Keempat pola pengembangan paragraf dengan
pemerincian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Keempat pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.BU.3-P3, KR.BU.3-P4, KR.BU.22-P2, dan KR.BU.22-P3.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat. Peneliti
menemukan 2 paragraf yang berpola dengan sebab-akibat pada artikel berita utama,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan sebab-akibat.
Kutipan 1
“(1)Ia menjelaskan, persoalan Pilkada di setiap daerah berbeda-beda. (2)Maka
dari itu ia menyarankan DPR tak perlu mengevaluasi secara menyeluruh
kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus perkasus.” (KR.BU.13-P4)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) berupa sebab kalau persoalan pilkada di setiap daerah berbedabeda. Lalu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2) berupa akibat persoalan yang
berbeda-beda pada setiap daerah maka DPR tak perlu mengevaluasi secara
menyeluruh kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus perkasus.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat yang telah diuraikan
di atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf dengan sebabakibat yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut dapat dilihat pada
kode KR.BU.13-P6.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan akibat-sebab. Peneliti hanya
menemukan 1 paragraf yang berpola dengan akibat-sebab pada artikel berita utama.
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Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan akibat-sebab.
Kutipan 1
“(1)Sementara itu, peneliti LIPI Siti Zuhro menyebut pilkada langsung memang
perlu dievaluasi penyelenggaraannya. (2)Menurutnya, jika pilkada langsung hanya
menjadi ajang transaksi politik maka dapat membahayakan demokrasi.”
(KR.BU.13-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) yang terletak di awal paragraf berupa akibat pilkada langsung
perlu dievaluasi penyelenggaraannya. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas
(2) berupa sebab mengenai pilkada langsung yang perlu dievaluasi karena dapat
menjadi ajang transaksi politik maka dapat membahayakan demokrasi.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan perbandingan. Peneliti hanya
menemukan 1 paragraf yang berpola dengan perbandinga pada artikel berita utama.
Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf
dengan perbandingan.
Kutipan 1
“(1)“Ibarat sebuah kapal, kini Kulonprogo telah memiliki nakhoda sekaligus
merangkap navigator baru. (2)Namun sesungguhnya, Bupati yang sementara
belum memiliki Wakil Bupati ini lebih daripada seorang nakhoda yang membawa
kapal ke pelabuhan berikutnya, tetapi juga sumber inspirasi dan kearifan bagi
seluruh rak- yatnya,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada
pelantikan Bupati Kulonprogo Sisa Masa Jabatan 20l9-2022 Drs H Sutedjo
menggantikan dr Hasto Wardoyo SpOG(K) di Bangsal Kepatihan Yogya- karta,
Kamis (7/11).” (KR.BU.8-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
pemarka pola pengembangan paragraf yang terdapat pada kata ―Namun‖. Pada awal
paragraf merupakan kalimat pokok (1) yang membahas mengenai Kulonprogo yang
diibaratkan sebagai sebuah kapal yang telah memiliki nahkoda baru. Lalu, dilanjutkan
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dengan kalimat penjelas (2) yang membandingkan kalau Kulonprogo tidak hanya
memiliki nahkoda beru tetapi juga sumber inspirasi dan kearifan.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan umum-khusus. Peneliti
menemukan 2 paragraf yang berpola dengan umum-khusus pada artikel berita utama,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus.
Kutipan 1
“(1)Sultan HB X menekankan, secara spesifik sesuai visi-misinya, Bupati
Kulonprogo pernah menjanjikan pembangunan „Kulonprogo yang Sehat‟ dengan
tagline „Membangun Desa Menumbuhkan Kota‟. Visi itu sudah tertuang pada
RPJMD 2017-2022 dalam kerangka RPJPD dan diwadahi dalam APBD tahunan
yang dijabarkan menuju Visi „Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Ekonomi
Kerak- yatan‟. (2)„Kulonprogo Sehat‟ bisa dicapai dengan good governance
berbasis Desa Sehat oleh Forum Komunikasi Desa Sehat.” (KR.BU.8-P2)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) yang terletak di awal paragraf. Kalimat pokok tesebut berupa hal
umum mengenai visi dan misi Bupati Kulonprogo. Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas (2) berupa hal khusus mengenai visi dari Bupati Kulonprogo
tersebut.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus yang telah
diuraikan di atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf
dengan umum-khusus yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.BU.8-P3.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan khusus-umum. Peneliti
menemukan 2 paragraf yang berpola dengan khusus-umum pada artikel berita utama,
tetapi hanya dipaparkan 1 paragraf. 1 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian
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lampiran. Berikut diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan
paragraf dengan khusus-umum.
Kutipan 1
“(1)Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memunculkan gagasan agar
pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah tertentu dikembalikan kepada DPRD.
(2)Menurutnya, pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang hal positif.
(3)Karena itu, ia mengusulkan agar pembuat undang-undang melakukan kajian
kembali terhadap sistem pelaksanaan pilkada secara langsung.” (KR.BU.13-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Pemarka pola
pengembangan tersebut terletak pada frasa ―Karena itu‖. Pada awal paragraf
merupakan kalimat-kalimat penjelas (1) dan (2) berupa hal khusus mengenai gagasan
Mendagri Tito Karavian agar pemilihan kepala daerah disejumlah daerah tertentu
dikembalikan kepada DPRD. Setelah itu, pada akhir paragraf merupakan kalimat
pokok (3) berupa hal umum mengenai usulan pembuat undang-undang melakukan
kajian kembali terhadap sistem pelaksanaan pilkada secara langsung.
Selain satu pola pengembangan paragraf dengan khusus-umum yang telah
diuraikan di atas, terdapat satu pola yang lain. Satu pola pengembangan paragraf
dengan khusus-umum yang lain terdapat pada bagian lampiran. Satu pola tersebut
dapat dilihat pada kode KR.BU.22-P1.
Berikut ini akan diuraikan beberapa contoh kutipan berupa paragraf pada berita
utama yang berpola pengembangan paragraf dengan pembuktian. Peneliti menemukan
6 paragraf yang berpola dengan pembuktian pada artikel berita utama, tetapi hanya
dipaparkan 1 paragraf. 5 paragraf lainnya dapat dilihat pada bagian lampiran. Berikut
diuraikan kutipan 1 yang memperlihatkan pola pengembangan paragraf dengan
pemerincian.
Kutipan 1
“(1)Hal tersebut disampaikan Gianni kepada Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria usai
Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri-La Jakarta. (2)”Saya
mengucapkan selamat dan saya menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan Anda (Iwan Bule), sepakbola In donesia akan bangkit,” ujar Gianni
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seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/11). (3)Gianni
juga mengatakan ia akan segera mengagendakan untuk datang ke Indonesia dan
bertatap muka langsung dengan Ketum PSSI terpilih itu.” (KR.BU.3-P1)
Paragraf tersebut ditemukan pada artikel berita utama. Paragraf di atas memiliki
kalimat pokok (1) yang terletak di awal paragraf mengenai hal yang disampaikan
Gianni kepada Sekjen PSSI. Setelah itu, dilanjutkan dengan kalimat penjelas (2)
berupa kutipan pembicaraan Gianni sebagai bukti yang mendukung kalimat pokok.
Gianni mengucapkan selamat dan ia menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan
Anda (Iwan Bule), sepakbola Indonesia akan bangkit.
Selain satu pengembangan paragraf dengan pembuktian yang telah diuraikan di
atas, terdapat lima pola yang lain. Kelima pola pengembangan paragraf dengan
pembuktian yang lain terdapat pada bagian lampiran. Kelima pola tersebut dapat
dilihat pada kode KR.BU. 3-P2, KR.BU.8- P5, KR.BU.8- P6, KR.BU.13-P3, dan
KR.BU.13-P5.

4.3 Pembahasan
Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan tiga belas pola pengembangan paragraf
yang digunakan dalam artiel karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama surat kabat
harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Ketiga belas pola pengembangan
paragraf tersebut adalah pola pengembangan paragraf dengan contoh, pemerincian,
sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, perulangan, analogi, umum-khusus, khususumum, pembuktian, pertanyaan, kronologi, dan sudut pandang.
Pola pengembangan paragraf yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 17 pola
pengembangan paragraf berdasarkan hasil elaborasi oleh beberapa ahli. Ahli tersebut
diantaranya Chaer (2011), Tarigan (1987), Rahardi (2010), Suyitno (2012), Wiyanto
(2004), Suladi (2014), Keraf (1984), dan Kosasih (2011). Terdapat empat dari tiga belas
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pola pengembangan paragraf yang tidak digunakan pada artikel karangan opini, tajuk
rencana, maupun berita utama. Keempat pola pengembangan paragraf tersebut yaitu pola
pengembangan paragraf dengan definisi, ilustrasi, klasifikasi, dan klimaks-antiklimaks.
Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang digunakan
sebagai acuan. Penelitian Sendiktyas (2012) tentang ―Analisis Pola Pengembangan
Paragraf Pada Karangan Narasi Berbahasa Jawa Siswa Kelas X SMA Negeri 1
Pejagoan‖, menunjukkan bahwa pada karangan narasi berbahasa Jawa siswa kelas X
SMA Negeri 1 Pejagoan ditemukan 7 pola pengembangan paragraf. Ketujuh pola
pengembangan

paragraf

tersebut

yakni,

pola

pengembangan

paragraf

dengan

pemertentangan, perbandingan, analogi, contoh, sebab-akibat, definisi, dan klasifikasi.
Pada karangan narasi berbahasa Jawa siswa kelas X SMA Negeri 1 Pejagoan dominan
menggunakan pola pengembangan paragraf dengan sebab-akibat.
Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan selanjutnya adalah Suryati (2017)
dengan judul ―Unsur Paragraf, Jenis Paragraf, dan Pola Pengembangan Paragraf Pada
Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Edisi 1-15 Desember‖. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pada tajuk rencana surat kabar Kompas edisi 1-15 Desember
ditemukan 12 pola pengembangan paragraf. Kedua belas pola pengembangan paragraf
tersebut yakni, pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus, khusus-umum,
campuran, perbandingan, sebab-akibat, contoh, repetisi, definisi, pemerincian, kronologi,
klasifikasi, dan analogi. Pada tajuk rencana surat kabar Kompas edisi 1-15 Desember
dominan menggunakan pola pengembangan paragraf dengan umum-khusus.
Selain itu, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan selanjutnya adalah
penelitan Ambon (2016) dengan judul ―Pola Pengembangan Paragraf Dalam Karangan
Opini Surat Kabar Harian Kompas Edisi 1-7 November 2015‖. Penelitian tersebut
menunjukkan bahwa pada karangan opini surat kabar harian Kompas edisi 1-7 November
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2015 ditemukan 13 pola pengembangan paragraf. Ketiga belas pola pengembangan
paragraf tersebut yakni, pola pengembangan paragraf dengan ilustrasi, repetisi, umumkhusus, khusus-umum, sebab-akibat, akibat-sebab, pemertentangan, analogi, contoh,
definisi, pemerincian, pembuktian, dan pertanyaan. Pada karangan opini surat kabar
harian Kompas edisi 1-7 November 2015 dominan menggunakan pola pengembangan
paragraf dengan umum-khusus.
Terdapat kebaruan pada penelitian ini dibandingkan denga ketiga penelitian yang
digunakan sebagai acuan. Kebaruan pada penelitian ini menganalisis pola-pola
pengembangan paragraf yang digunakan pada arikel berita utama. pada penelitian
sebelumnya hanya menganalisis pola-pola pengembangan paragraf yang digunakan pada
karangan narasi, opini, dan tajuk rencana.
Pada penelitian ini dicermati juga terdapat kecenderungan penggunaan pola
pengembangan paragraf pada artikel karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama pada
surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Penulisan artikel karangan
opini cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf pemerincian, sebab-akibat,
akibat-sebab,

perbandingan,

perulangan,

analogi,

umum-khusus,

khusus-umum,

pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang. Artikel karangan opini bertujuan untuk
menyampaikan pendapat dan informasi serta pandangan penulis terhadap masalah yang
sedang terjadi. Kesebelas pola pengembangan paragraf yang digunakan bertujuan untuk
meyakinkan pembaca terhadap pendapat penulis. Maka dari itu, memungkinkan penulis
untuk cenderung menggunakan kesebelas pola pengembangan paragraf tersebut agar
tulisannya mudah dipahami oleh pembaca. Artikel karangan opini tidak hanya
menyajikan opini atau pendapat dari penulis tersebut. Namun, penulis berusaha
meyakinkan pembaca melalui pemerincian permasalahan, sebab dan akibat yang
ditimbulkan, membandingkan dengan solusi untuk pemecahan masalah, penegasan
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terhadap isu permasalahan, menganalogikan suatu permasalahan, menyajikan fakta-fakta
terkait permasalahan yang diangkat, pertanyaan terhadap isu yang sedang dibahas, serta
pandangan penulis terhadap permasalahan tersebut.
Pada artikel tajuk rencana cenderung mengunakan pola pengembangan paragraf
contoh, pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus,
khusus-umum, pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang. Artikel tajuk rencana ditulis
dengan tujuan untuk memengaruhi pendapat pembaca agar sejalan dengan pendapat
redaksi sebagai penulis artikel tajuk rencana. Penulisan artikel tajuk rencana cenderung
menggunakan kesebelas pola pengembangan paragraf tersebut. Penulis mencoba
meyakinkan pembaca dengan cara menyajikan penjelasan secara terperinci terhadap
pendapat atau pandangan penulis tersebut. Ketika penulis dapat menjelaskan sebuah topik
secara terperinci, pembaca akan lebih mudah meyakini pendapat tersebut. Maka dari itu,
memungkinkan penulis untuk cenderung menggunakan kesebelas pola pengembangan
paragraf tersebut agar tulisannya mudah dipahami oleh pembaca. Artikel karangan tajuk
rencana tidak hanya menyajikan opini atau pendapat dari penulis tersebut. Namun,
penulis berusaha meyakinkan pembaca melalui contoh-contoh peristiwa yang terjadi,
pemerincian permasalahan, rangkaian kronologi kejadian, sebab dan akibat yang
ditimbulkan, membandingkan dengan solusi untuk pemecahan masalah, menyajikan
fakta-fakta terkait permasalahan yang diangkat, pertanyaan terhadap isu yang sedang
dibahas, serta pandangan penulis terhadap permasalahan tersebut
Pada artikel berita utama cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf
pemerincian, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khusus-umum,
dan pembuktian. Penggunaan ketujuh pola pengembangan paragraf tersebut dikarenakan
penulis berusaha memerinci rangkaian peristiwa yang terjadi, menampilan sebab dan
akibat dalam suatu tindakan dari peristiwa, membandingkan kejadian yang satu dengan
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yang lainnya, serta menampilkan bukti-bukti yang otentik terkait kejadian atau peristiwa
yang ditulisnya. Ketujuh pola pengembangan tersebut, dapat menjadikan pembaca
mendapatkan sumber informasi yang jelas, akurat, tajam, dan terpercaya terhadap
peristiwa atau kejadian tersebut.
Berdasarkan kecenderungan penggunaan pola pengembangan paragraf pada ketiga
artikel, peneliti menemukan bahwa terdapat 7 pola yang sama-sama digunakan. Ketujuh
pola pengembangan paragraf tersebut ialah pola pengembangan paragraf dengan
pemerincian, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus, khusus-umum,
dan pembuktian. Ketujuh pola tersebut sama-sama digunakan pada artikel karangan opini,
tajuk rencana, maupun berita utama karena ketiga artikel tersebut merupakan produk dari
jurnalistik. Selain itu, tujuan utama dari ketiga artikel tersebut adalah sama-sama
menyampaikan informasi yang berifat aktual dan faktual kepada pembaca. Berdasrkan
alasan-alasan tersebutlah maka ketujuh pola pengembangan paragraf tersebut digunakan
pada ketiga artikel. Pola pengembangan paragraf lainnya, yaitu pola pengembangan
paragraf dengan pertanyaan dan sudut pandang hanya digunakan pada dua dari ketiga
artikel, sedangkan pola pengembangan paragraf dengan contoh, kronologi, perulangan,
dan analogi hanya digunakan pada satu dari ketiga artikel.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah peneliti uraikan
terhadap Pola Pengembangan Paragraf dalam Karangan Opini, Tajuk Rencana, dan
Berita Utama pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Edisi November 2019,
peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pada karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama dalam surat kabar harian
Kedaulatan Rakyat edisi November 2019 ditemukan 13 pola pengembangan paragraf.
Ketiga belas pola pengembangan paragraf tersebut yakni, pola pengembangan
paragraf dengan contoh, pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab,
perbandingan, perulangan, analogi, umum-khusus, khusus-umum, pembuktian,
pertanyaan, dan sudut pandang.
2. Pada penelitian ini terdapat kecenderungan penggunaan pola pengembangan paragraf
yang terdapat dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama dalam surat
kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019. Pada artikel karangan opini
cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf pemerincian, sebab-akibat,
akibat-sebab, perbandingan, perulangan, analogi, umum-khusus, khusus-umum,
pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang. Penggunaan pola pengembangan paragaf
tersebut dikarenakan tujuan dari artikel karangan opini adalah memberikan informasi
dan memengaruhi pembaca agar sependapat dengan penulis. Di samping itu, pada
artikel tajuk rencana, cenderung mengunakan pola pengemangan paragraf contoh,
pemerincian, kronologi, sebab-akibat, akibat-sebab, perbandingan, umum-khusus,
khusus-umum, pembuktian, pertanyaan, dan sudut pandang.
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pengembangan paragraf tersebut dikarenakan tujuan dari artikel tajuk rencana adalah
menyampaikan pendapat dan informasi kepada pembaca. Selain itu, pada artikel
berita utama cenderung menggunakan pola pengembangan paragraf pemerincian,
sebab-akibat,

akibat-sebab,

perbandingan,

umum-khusus,

khusus-umum,

dan

pembuktian. Penggunaan pola pengembangan paragraf tersebut dikarenakan tujuan
dari artikel berita utama adalah memberikan informasi yang aktual dan faktual
terhadap sebuah kejadian atau peristiwa. Terdapat tujuh pola pengembangan paragraf
yang sama-sama digunakan pada ketiga artikel. Keenam pola lainnya hanya
digunakan pada satu atau dua artikel saja.

5.2 Saran
Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih jauh dari kata
sempurna. Maka dari itu, peneliti akan menyampaikan beberapa saran yang sekiranya
akan berguna bagi pihak-pihak lain. Beberapa saran yang akan dikemukakan oleh
penelitia adalah sebagai berikut:
1. Bagi mahasiswa
Bagi mahasiswa, terkhusus mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia disarankan lebih meningkatkan pengetahuannya terhadap pola-pola
pengembangan paragraf. Hal tersebut dikarenakan dalam penulisan akademik berupa
tugas akhir atau skripsi sangat diperlukan dalam memilih pola pengembangan
paragraf yang digunakan, sehingga tulisannya dapat lebih baik.
2. Bagi peneliti lain
Bagi peneliti lain, peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya untuk dapat
meneliti bukan hanya pola pengembagan paragraf pada karangan opini, tajuk rencana,
maupun berita utama saja, tetapi pada tulisan ilmiah ataupun cerita pendek agar dapat
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terlihat dangan jelas perbedaan penggunaan pola pengembangan paragraf. Selain itu,
peneliti selanjutnya dapat meneliti surat kabar lokal atau surat kabar daerah lainnya
yang belum banyak diteliti.
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LAMPIRAN
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DATA PENELITIAN
POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM KARANGAN OPINI, TAJUK RENCANA, DAN BERITA UTAMA PADA
SURAT KABAR HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
Oleh: Vinsca Fedriani
Dosen Pembimbing I : Dr. B. Widharyanto, M. Pd.
Dosen Pembimbing II : Danang Satria Nugraha, S.S., M.A.
1. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, pola pengembangan paragraf yang digunakan, perbedaan kecenderungan pola pengembangan
paragraf, dan pola pengembangan paragraf yang dominan dan tidak dominan dalam karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama pada
surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019.
2. Objek pada penelitian ini adalah surat kabar harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2019.
3. Pada penelitian ini data berupa paragraf pada karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama. Paragraf pada penelitian ini terdiri dari
minimal dua kalimat. Kedua kalimat pada paragraf tesebut berupa kalimat pokok dan kalimat penjelas.
4. Data yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 124 paragraf pada karangan opini, tajuk rencana, dan berita utama.
5. Pola pengembangan paragraf yang saya gunakan berjumlah 17 pola. Ketujuh belas pola pengembangan paragraf tersebut berdasarkan
hasil teori dari Chaer (2011), Tarigan (1987), Rahardi (2010), Suyitno (2012), Wiyanto (2004), Suladi (2014), Keraf (1984), dan Kosasih
(2011) yang telah saya elaborasikan.

Pentunjuk triangguliasi:
1. Triangulator mohon mengisi kolom dengan tanda centang () jika tepat centang pada kolom „Setuju‟, jika tidak tepat centang pada
kolom „Tidak Setuju‟ untuk menggambarkan penilaian anda.
2. Berilah catatan pada kolom komentar jika triangulator „Tidak Setuju‟ dengan hasil analisis untuk membantu kebeneran dari hasil
analisis.
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Tajuk Rencana
Tabel 1. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 2 November 2019 “Figur Ideal Ketua Umum PSSI”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PENGEMBANGAN
PARAGRAF
KR.TR.2
-P1

KR.TR.2
-P2

KR.TR.2
-P3

“(1)Seperti apakah figur ideal Ketua Umum
(Ketum) dan pengurus Persatuan Sepakbola
Seluruh Indonesia (PSSI) periode 2019-2023?
(2)Pertanyaan itu belakangan kencang berputar
di orbit persepakbolaan Indonesia. (3)Terutama
ketika prestasi tim nasional (timnas) senior tak
kunjung membanggakan, sementara kompetisi
liga masih dihantui berbagai aksi anarkis dan
kecurigaan-kecurigaan terhadap kemungkinan
ada- nya pengaturan skor pertandingan.”
“(1)Hari ini, Sabtu (2/11) para pemangku
kepentingan persepakbolaan Indonesia mencoba
mendapatkan jawaban dalam Kongres Pemilihan
di Hotel Shangri-la, Jakarta. (2)Tetapi, sebelum
kongres dimulai sempat terjadi silang sengkarut.
(3)Salah seorang calon Ketum, La Nyalla
Mattalitti menyebut kongres ini menyalahi aturan
karena waktu pelaksanaannya tidak sesuai
dengan arahan Federasi Sepakbola Internasional
(FIFA) yang sebelumnya merekomendasikan
Kongres Pemilihan digelar pada Januari 2020.”
“(1)Di sisi lain Komite Eksekutif (Exco) PSSI
mempercepat pelaksanaan kongres, sesuai
keputusan pada Kongres Luar Biasa (KLB) di
Ancol, Jakarta, 27 Juli lalu. (2)Karenanya,
Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PSSI, Iwan
Budianto menyatakan kalau Kongres Pemilihan
digelar 2 November 2019 tetap sesuai aturan.
(3)Sudah disepakati oleh para voters, sehingga
kalau mau mengubah yang melakukan harus
voters juga.

Ditandai
dengan
menempatkan
rumusan
pertanyaan di awal paragraf
sebagai kalimat pokok. Pada
kalimat
pokok
berisi
pertanyaan mengenai seperti
apa figur ideal Ketum dan
pengurus PSSI. Pada kalimat
penjelas
mengenai
figur
Ketum dan pengurus PSSI
yang tidak ideal.
Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata
―Tetapi‖. Pada kalimat pokok
dijelaskan
pelaksanaan
Kongres Pemilihan dilakukan
pada hari Sabtu, 2 November
2019. Pada kalimat penjelas
membahas
waktu
penyelenggaraan
Kongres
Pemilihan yang seharusnya
dilaksanakan pada Januari
2020.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat penjelas berisi faktafakta
yang
mendukung
kalimat pokok. Pada kalimat
pokok dijelaskan Komite
Exco PSSI mempercepat
kongres
sesuai
dengan
keputusan KLB. Pada kalimat
penjelas diberikan bukti yang
berupa fakta bahwa menurut
Ketum PSSI Kongres yang
digelar 2 November 2019

Pola Pertanyaan
Catatan:
Seperti apakah figur ideal Ketua
Umum (Ketum) dan pengurus
Persatuan
Sepakbola
Seluruh
Indonesia
(PSSI) periode 2019-2023?

Pola Perbandingan
Catatan:
1. Tetapi, sebelum kongres dimulai
sempat terjadi silang sengkarut.
2. Salah seorang calon Ketum, La
Nyalla Mattalitti menyebut kongres
ini menyalahi aturan karena waktu
pelaksanaannya tidak sesuai dengan
arahan
Federasi
Sepakbola
Internasional
(FIFA)
yang
sebelumnyamerekomendasikan
Kongres Pemilihan digelar pada
Januari 2020.
Pola Pembuktian
Catatan:
1. Tugas (Plt) Ketum PSSI, Iwan
Budianto menyatakan kalau Kongres
Pemilihan digelar 2 November 2019
tetap sesuai aturan.
2. Sudah disepakati oleh para voters,
sehingga kalau mau mengubah yang
melakukan harus voters juga.

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√

√
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KR.TR.2
-P4

KR.TR.2
-P5

KR.TR.2
-P6

“(1)Seolah tidak ingin terlambat start, para
kandidat calon Ketum tampak lebih tertarik
melakukan 'kampanye'
daripada kembali
memperbincangkan isu pelaksanaan kongres
seperti yang diapungkan La Nyalla. (2)Ada yang
menebar janji akan melakukan revolusi di tubuh
PSSI, mendorong PSSI keluar dari Asean
Football Federation (AFF), atau beraudiensi ke
kantor
Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora).”

“(1)Sesuatu yang baru, sembilan dari 11 calon,
Rabu (30/11) lalu sepakat menandatangani tujuh
pakta integritas yang disodorkan perwakilan
Suporter
Indonesia
Bermartabat
(SIB).
(2)Kesembilan caketum yang tanda tangan
meliputi Aven Hinelo, Benny Erwin, Bernard
Limbong, Fary Djemi Francis, Sarman El Hakim,
Rahim Soekasah, Arif Putra Wicaksono, Yesayas
Oktavianus dan Vijaya Vitriyasa. “

“(1)Perwakilan SIB, Mimit menyampaikan,
ketujuh pakta integritas yang disodorkan kepada
para caketum sudah dirumuskan pada kongres
sebelumnya. (2)Poin-poinnya merupakan hasil
rembuk dengan para perwakilan wadah suporter.
(3)Di antaranya meminta PSSI bekerja sama
dengan pemerintah membentuk badan pengawas
untuk mengawasi kinerja PSSI, memberi wadah
untuk suporter menyampaikan aspirasi dan
kritikan serta diadakan agenda resmi tahunan
dengan suporter untuk berdiskusi dengan federasi
. (4)Menargetkan Timnas Indonesia dalam waktu
tiga tahun minimal satu kali juara di kejuaraan

sesuai atruran yang telah
disepakai oleh para voters.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat pokok dijelaskan para
kandidat calon Ketum tetap
melakukan
kampanye
daripada memperbincangkan
isu pelaksanan kongres. Pada
kalimat penjelas dijelaskan
secara lebih khusus bahwa
para kandidat yang tetap
melakukan kampanye dengan
cara menebar janji akan
melakukan revolusi.

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat pokok dijelaskan
Sembilan
calon
menandatangani tujuh pakta
integritas yang disodorkan
oleh perwakilan SIB. Pada
kalimat penjelas disebutkan
secara
terperinci
nama
kesembilan
calon
yang
menandatangani tujuh pakta
integritas tersebut.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
Kalimat pokok menjelaskan
secara umum mengenai pakta
ketujuh pakta integritas. Pada
kalimat pokok membahas
secara khusus isi dari ketujuh
pakta integritas tersebut.

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Seolah tidak ingin
terlambat start, para kandidat calon
Ketum
tampak
lebih
tertarik
melakukan 'kampanye'
daripada
kembali
memperbincangkan
isu
pelaksanaan kongres
Hal khusus: Ada yang menebar janji
akan melakukan revolusi di tubuh
PSSI, mendorong PSSI keluar dari
Asean Football Federation (AFF),
atau
beraudiensi
ke
kantor
Kementerian Pemuda dan Olahraga
(Kemenpora).‖
Pola Pemerincian
Catatan:
Kesembilan caketum yang tanda
tangan meliputi Aven Hinelo, Benny
Erwin, Bernard Limbong, Fary Djemi
Francis, Sarman El Hakim, Rahim
Soekasah, Arif Putra Wicaksono,
Yesayas Oktavianus dan Vijaya
Vitriyasa. Sedangkan dua calon yang
tidak hadir pada acara
tersebut adalah Mochammad Iriawan
dan La Nyalla Mattalitti.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Perwakilan SIB, Mimit
menyampaikan,
ketujuh
pakta
integritas yang disodorkan kepada
para caketum sudah dirumuskan pada
kongres sebelumnya.

√

―Asean
Football
Federation‖ dicetak
italic.

√

√

Hal khusus: Di antaranya meminta
PSSI
bekerja
sama
dengan
pemerintah
membentuk
badan
pengawas untuk mengawasi kinerja
PSSI dan menargetkan Timnas
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KR.TR.2
-P7

tingkat internasional, memperbaiki mutu Liga
Indonesia dan memperbaiki kualitas wasit. (5)Tak
kalah penting, bekerja sama dengan satgas
antimafia bola memberantas praktik suap, judi
dan pengaturan skor.”
“(1)Sementara itu, meski mendapat kunjungan
dari salah satu caketum, Menpora Zainudin Amali
menegaskan tidak akan mengintervensi kegiatan
Kongres PSSI. (2)"Kita tidak mau terlalu dalam
ikut campur, karena kita takut nantinya dikira
pemerintah melakukan intervensi.
(3)Pak
Presiden juga tidak memberikan instruksi atau
arahan khusus. (4)Tugas kami akan tetap
memantau, memberi dan menerima masukan,"
kata Menpora.”

Indonesia dalam waktu tiga tahun
minimal satu kali juara tingkat
internasional

Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf..
Kalimat penjelas memberikan
fakta
bahwa
Menpora
Zainudin Amali mengaskan
tidak akan mengintervensi
kegiatan Kongres PSSI karena
menurutnya Presiden tidak
memberikan instruksi, maka
ia hanya melakukan tugasnya
saja.

Pola Pembuktian
Catatan:
1. "Kita tidak mau terlalu dalam ikut
campur, karena kita takut nantinya
dikira
pemerintah
melakukan
intervensi.
2. Pak Presiden juga tidak
memberikan instruksi atau arahan
khusus.
3. Tugas kami akan tetap memantau,
memberi dan menerima masukan,"
kata Menpora.‖

Tabel 2. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 6 November 2019 “Memangkan Birokrasi di DIY”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PENGEMBANGAN
PARAGRAF
KR.TR.6
-P1

KR.TR.6
-P2

“(1)Apa yang terbayangkan ketika harus
berurusan dengan birokrasi? (2)Layanan yang
lambat,
harus
melalui beberapa
meja,
sementarauntuk tahu hasilnya harus menunggu
berlama-lama, kecuali memberikan sekadar uang
kepada petugasnya. (3)Sementara program
kegiatannya, sengaja banyak karena menyangkut
anggaran proyek.”

“(1)Tetapi itu dulu, sekarang, pemerintah sudah
bertekad untuk memangkas birokrasi yang
berbelit. (2)Contoh yang paling mudah adalah
membayaran STNK kendaraan bermotor atau
memperpanjang Surat Ijin mengemudi (SIM) tak
lagi repot, terkantuk-kantuk menunggu. (3)Untuk
SIM misalnya, bahkan ada mobil keliling untuk
melayani masyarakat.”

Ditandai
dengan
menempatkan
rumusan
pertanyaan di awal paragraf
sebagai kalimat pokok. Pada
kalimat pokok ditanyakan
mengenai
hal
yang
terbayangkan ketika harus
berususan dengan birokrasi.
Pada
kalimat
penjelas
diberikan bayangan-bayangan
kerika harus berurusan dengan
birokrasi.
Permarka pola pengembangan
paragraf tersebut terletak pada
kata
―Contoh‖
dan
―Misalnya‖. Pada kalimat
pokok
dijelaskan
kalau
sekarang pemerintah sudah
bertekad
memangkas
birokrasi yang bebelit. Pada
kalimat penjelas diberikan

√

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

Pola Pertanyaan
Catatan:
Apa yang terbayangkan ketika harus
berurusan dengan birokrasi?
√

Pola Contoh
Catatan:
Contoh 1: Contoh
yang
paling
mudah
adalah
membayaran
STNK
kendaraan
bermotor atau memperpanjang Surat
Ijin mengemudi (SIM) tak lagi repot,
terkantuk-kantuk menunggu.

√
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contoh
dalam
mengurus
STNK dan SIM yang tidak
lagi repot dan sulit.
KR.TR.6
-P3

KR.TR.6
-P4

KR.TR.6
-P5

“(1)Presiden Jokowi beberapa kali memang
mengingatkan soal efektivitas dan efisiensi
anggaran serta menegakkan akuntabilitas.
(2)Bahkan dalam pidato pelantikan yang lalu,
Presiden mengingatkan semua aparat jangan
hanya sekadar melaksanakan tugas mengantar
anggaran, namun harus making delivered.
(3)Harus benar-benar terasakan manfaatnya bagi
rakyat.”

“(1)Kinerja Samsat bisa menjadi contoh
pelayanan cepat yang efektif dan efisien, maka
pelayanan izin investasi dan usaha pun terus
digenjot dengan menerapkan model yang nyaris
sama. (2)Sekarang ini, pengurusan izin di 21
Kementerian telah dialihkan ke Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM), menjadi sistem
layanan satu atap. (3)Sebelumnya, mengurus izin
tak cukup hanya ke BKPM. Setelah selesai di
BKPM, pemohon harus mengurus izin dari satu
kementerian ke kementerian yang lain.”
“(1)Jadi bisa dibayangkan betapa capekmya
harus bolak-balik dari kementerian satu ke
kementerian lain. (2)Bukan hanya jengkel, karena
makan waktu sangat lama bahkan sering tidak
jelas. (3)Sekarang, cukup datang sekali, langsung
selesai
urusannya.
(4)Karena
itu,
kita
mengucapkan selamat kepada Pemerintah DIY
yang berhasil meraih predikat AA dalam
penilaian birokrasi melalui Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), juga untuk
Bantul dan Sleman dengan nilai A, sementara
Kota Yogya dan Gunungkidul BB.”

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Bahkan‖. Pada kalimat
pokok mejelaskan efektivitas
dan efisiensi anggaran yang
diingatkan oleh Presiden
Jokowi. Pada kalimat penjelas
memberikan
pembuktian
bahwa hal yang diingatkan
oleh
Presiden
Jokowi
dikatakan pada saat pidato
pelantikannya.
Pemarka pola pengembangan
paragraf tersebut terdapat
pada frasa ―Sekarang ini‖
dan pada kata ―Sebelumnya‖.
Pada kalimat pokok dijelaskan
kinerja Samsat yang cepat dan
efektif dapat menjadi contoh.
Pada kalimat penjelas. Pada
kalimat penjelas, kalimat
pokok dibandingkan dengan
keadaan dulu yang ketika
mengurus izin yang ribet dan
tidak efisien.
Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Karena itu‖. Pada
bagian awal berisi kalimatkalimat
penjelas
yang
menjelaskan sistem birokrasi
sebelumnya
yang
menyulitkan.
Pada
akhir
paragraf merupakan kalimat
utama yang menyimpulkan
kalimat-kalimat
penjelas
sebelumnya.

Contoh 2: Untuk SIM misalnya,
bahkan ada
mobil keliling untuk melayani
masyarakat.
Pola Pembuktian
Catatan:
Bahkan dalam pidato pelantikan yang
lalu, Presiden mengingatkan semua
aparat
jangan
hanya
sekadar
melaksanakan
tugas
mengantar
anggaran, namun harus making
delivered.

Pola Perbandingan
Catatan:
Sekarang ini, pengurusan izin di 21
Kementerian telah dialihkan ke
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), menjadi sistem layanan satu
atap. Sebelumnya, mengurus izin tak
cukup hanya ke BKPM. Setelah
selesai di BKPM, pemohon harus
mengurus izin dari satu kementerian
ke kementerian yang lain.

√

Penulisan ―making
delivered‖ dicetak
italic.

√

Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus: Jadi bisa dibayangkan
betapa capekmya harus bolak-balik
dari kementerian satu ke kementerian
lain. Bukan hanya jengkel, karena
makan waktu sangat lama bahkan
sering tidak jelas. Sekarang, cukup
datang sekali, langsung selesai
urusannya.
Hal umum: Karena itu, kita
mengucapkan
selamat
kepada
Pemerintah DIY yang berhasil meraih

√
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KR.TR.6
-P6

“(1)Kita berharap, bahwa pemerintah DIY tidak
puas kemudian diam karena sudah dapat
apresiasi nilai bagus. (2)Kinerja tersebut harus
terus ditingkatkan. (3)Senantiasa mereformasi,
mewujudkan sebuah birokrasi yang cepat,
melayani, dan responsif terhadap perubahan dan
perkembangan zaman yang kini mulai terlihat
wujudnya.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat utama dan kalimat
penjelas berisi harapan atau
ekspetasi penulis terhadap
topik pembahasan.

predikat AA dalam penilaian
birokrasi
melalui
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintahan (AKIP), juga untuk
Bantul dan Sleman dengan nilai A,
sementara
Kota
Yogya
dan
Gunungkidul BB.
Pola Sudut Pandang
Catatan:
Kita berharap, bahwa pemerintah
DIY tidak puas kemudian diam
karena sudah dapat apresiasi nilai
bagus.

Tabel 3. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 8 November 2019 “Selamat Bekerja Pak Tedjo!”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.TR.8
-P1

KR.TR.8
-P2

KR.TR.8
-P3

“(1)Kini, Drs H Sutedjo resmi menjabat sebagai
Bupati Kulonprogo, setelah dilantik oleh
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di
Kepatihan, Jumat (7/11) kemarin. (2)Sebelumnya,
Pak Tedjo menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati
Kulonprogo sejak Bupati dr Hasto Wardoyo
dilantik menjadi Kepala BKKBN, 1 Juli lalu..”

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Sebelumnya‖. Pada kalimat
pokok dan kalimat penjelas
membandingkan jabatan yang
diduduki oleh Drs H Sutedjo
yang
sekarang
dan
sebelumnya.

“(1)Untuk menjalankan tugas sebagai orang
nomor satu di Kulonprogo, bagi Drs Sutedjo pasti
sudah tidak canggung lagi. (2)Selain sudah
menjadi Plt Bupati Kulonprogo empat bulan
lebih, selama satu periode sebelumnya juga sudah
menjabat sebagai Wakil Bupati
mendampingi Bupati Hasto Wardoyo.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat pokok dijelaskan Drs
Sutedjo sudah tidak canggung
dalam menjalankan tugas
sebagai Bupati Kulonprogo.
Pada
kalimat
penjelas
diberikan bukti bahwa Drs
Sutedjo sebelumnya sudaj
menjadi Plt Bupati, maka ia
sudah terbiasa.
Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata
―Mengawali‖, ―Setelah itu‖,

“(1)Lebih dari itu, Pak Tedjo yang putra daerah
ini merangkak sebagai birokrat dari bawah,
sehingga sudah banyak pengalaman dan sudah

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF

Pola Perbandingan
Catatan:
Sebelumnya, Pak Tedjo menjadi
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati
Kulonprogo sejak Bupati dr Hasto
Wardoyo dilantik menjadi Kepala
BKKBN, 1 Juli lalu. Karena itu, masa
tugas periode ini akan berakhir
sampai 2022 mendatang.
Pola Pembuktian
Catatan:
Selain sudah menjadi Plt Bupati
Kulonprogo empat bulan lebih,
selama satu periode sebelumnya juga
sudah menjabat sebagai Wakil Bupati
mendampingi Bupati Hasto Wardoyo.

Pola Kronologi
Catatan:
1. Pria kelahiran Kulonprogo, 16

√

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√

√
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KR.TR.8
-P4

KR.TR.8
-P5

banyak makan asam garam di pemerintahan
Kulonprogo. (2)Pria kelahiran Kulonprogo, 16
Januari 1954 ini mengawali pengabdiannya
sebagai Staf/Pembantu Sekdes/ Carik Desa
Wijimulyo Nanggulan (1974-1976). Setelah itu
menjabat Kepala Desa Wijimulyo Nanggulan,
(1976-1988). (3)Kemudian tahun 1991-1993
menjabat Kasubag Perangkat dan Administrasi
Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda
Kabupaten Kulonprogo. (4)Selanjutnya tahun
1993-1996 menjadi Sekretaris Camat Sentolo dan
tahun 1996- 2001 naik menjadi Camat Temon.
(5)Setelah itu menjabat Kabag Pemerintahan
Desa Setda Kulonprogo (2001-2006) lalu menjadi
Assisten Sekda Bid. I Pemerintahan dan Kesra
Kulonprogo
(2006-2011)
dan
2011-2016
menjabat Wakil Bupati Kulonprogo.”
“(1)Untuk
mengkoordinasikan
seluruh
jajarannya, pasti alumnus SMAN 2 Yogyakarta ini
sudah tidak canggung lagi. (2)Sebab selama ini
sudah aktif berkiprah dalam berbagai organisasi.
(3)Antara lain alumnus SMPN Sentolo ini pernah
menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kulonprogo,
Kabag Pemuda DPD Golkar dan beberapa
periode
menjadi
Ketua
Harian
PBSI
Kulonprogo.”

“(1)Karena itu, setelah dilantik menjadi Bupati
pasti tinggal „tancap gas‟ saja untuk melanjutkan
program-program yang sudah ada atau membuat
inovasi atau terobosan baru. (2)Kita tahu, selama
ini sudah banyak program unggulan, misalnya
bedhah rumah, bedhah Menoreh, „Bela Beli
Kulonprogo‟ yang antara lain diwujudkan dengan
pendirian Tomira (Toko Milik Rakyat) di berbagai
tempat, dan program-program lainnya yang

―Kemudian‖
dan
―Selanjutnya‖. Pada kalimat
pokok dan kalimat penjelas
berisi perjalanan karir Pak
Tedjo dari awal hingga
menjadi
Wakil
Bupati
Kulonprogo.

Januari
1954
ini
mengawali
pengabdiannya
sebagai
Staf/Pembantu Sekdes/ Carik Desa
Wijimulyo Nanggulan (1974-1976).
2. Setelah itu menjabat Kepala Desa
Wijimulyo Nanggulan, (1976-1988).
3. Kemudian tahun 1991-1993
menjabat Kasubag Perangkat dan
Administrasi Desa pada Bagian
Pemerintahan Desa Setda Kabupaten
Kulonprogo.
4. Selanjutnya tahun 1993-1996
menjadi Sekretaris Camat Sentolo
dan tahun 1996- 2001 naik menjadi
Camat Temon.

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Sebab‖. Pada kalimat pokok
dijelaskan bahwa Pak Tedjo
dapat
mengkoordinasi
jajarannya dengan baik dan
tidak canggung. Pada kalimat
penjelas diberikan sebabsebab dari kalimat pokok.
Bahwa sebelumnya Pak Tedjo
selama ini sudah aktif dalam
berbagai organisasi antara
lain, menjabat sebagai ketua
DPD KNPI Kulonprogo,
Kabag Pemuda DPD Golkar
dan Ketua Harian PBSI
Kulonprogo.
Permarka pola pengembangan
paragraf tersebut terletak pada
kata
―Misalnya‖.
Pada
kalimat pokok membahas
program-program yang sudah
ada dan dapat dilanjutkan atau
membuat inovasi baru. Pada
kalimat penjelas disebutkan
beberapa contoh program-

Pola Akibat-Sebab
Catatan:
Hal
akibat:
Untuk
mengkoordinasikan
seluruh
jajarannya, pasti alumnus SMAN 2
Yogyakarta ini sudah tidak canggung
lagi.
Hal sebab:
1. Sebab selama ini sudah aktif
berkiprah dalam berbagai organisasi.
2. Antara lain alumnus SMPN
Sentolo ini pernah menjabat sebagai
Ketua DPD KNPI Kulonprogo,
Kabag Pemuda DPD Golkar dan
beberapa periode menjadi Ketua
Harian PBSI Kulonprogo.
Pola Contoh
Catatan:
Kita tahu, selama ini sudah banyak
program unggulan, misalnya bedhah
rumah, bedhah Menoreh, ‗Bela Beli
Kulonprogo‘ yang antara lain
diwujudkan dengan pendirian Tomira
(Toko Milik Rakyat) di berbagai
tempat, dan program-program lainnya

√

√
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bermanfaat bagi masyarakat.”
KR.TR.8
-P6

KR.TR.8
-P7

“(1)Selain itu, saat ini merupakan kesempatan
tepat bagi sarjana Ilmu Pemerintahan Fisipol
UGM, (lulus tahun 1984) ini untuk menunjukkan
kemampuannya.
(2)Apalagi
Kulonprogo
diprediksi akan mengalami lonjakan ekonomi luar
biasa yang akan menyokong perekonomian DIY
dengan adanya bandara internasional di wilayah
ini.

“(1)Kita percaya, banyak SDM mumpuni yang
mampu menjalankan tugas ini, sebagaimana
sudah muncul selama ini. (2)Di samping akan
ditunjuk SDM terbaik, pasti akan dipilih yang bisa
bekerja sama dengan Bupati Sutedjo. (3)Selamat
bekerja keras untuk Pak Tedjo. Rakyat senantiasa
menunggu hasil nyata pengabdianmu.”

program yang sudah ada
sebelumnya.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Apalagi‖. Pada kalimat
pokok membahas mengenai
kesepatan bagi Pak Tedjo
untuk
menunjukan
kemampuannya. Pada kalimat
penjelas memberikan bukti
berupa
fakta
bahwa
Kulonprogo nantinya akan
mengalami lonjakan ekonomi.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf..
Pada kalimat pokok dan
kalimat penjelas berisi tentang
harapan dan keinginan penulis
terhadap
kepemimpinan
Bupati Kulonprogo yang baru
ini.

yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pola Pembuktian
Catatan:
Apalagi Kulonprogo diprediksi akan
mengalami lonjakan ekonomi luar
biasa
yang
akan
menyokong
perekonomian DIY dengan adanya
bandara internasional di wilayah ini.

Pola Sudut Pandang
Catatan:
1. Kita percaya, banyak SDM
mumpuni yang mampu menjalankan
tugas ini, sebagaimana sudah muncul
selama ini.
2. Selamat bekerja keras untuk Pak
Tedjo.

Tabel 4. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 15 November 2019 “Menanti Hasil Munas Kagama di Bali”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PENGEMBANGAN
PARAGRAF
KR.TR.1
5-P1

KR.TR.1
5-P2

“(1)Keluarga Alumni universitas Gadjah Mada
(Kagama) sedang punya gawe besar. (2)Jumat
(15/11) hari ini sampai sabtu (16/11) besok
organisasinya para alumni UGM ini menggelar
Musyawarah Nasional (Munas) ke-13 di Grand
Inna Bali Beach Sanur Bali. (3)Rencananya,
siang nanti perhelatan bertema “Kagama
Bersinergi untuk Indonesia Maju‟ini dibuka
Presiden Joko Widodo, yang juga alumnus
Fakultas Kehutanan UGM.”

Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada frasa
―Hari ini‖, dan ―Siang
nanti‖. Pada kalimat pokok
dan kalimat polapenjelas
menjelaskan urutan peristiwa
mengenai
pelaksanaan
Musyawarah Nasional.

“(1)Sebagaimana
forum
permusyawaratan
tertinggi organisasi umumnya, Munas merupakan
ajang yang strategis bahkan menentukan masa
depan organisasi ini. (2)Bagaimana kiprahnya
selama ini tentu saja akan dievaluasi. (3)Lebih

Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Karena itu‖. Pada
awal
kalimat merupakan
kalimat-kalimat
penjelas

Pola Kronologi
Catatan:
1. Jumat (15/11) hari ini sampai sabtu
(16/11) besok organisasinya para
alumni
UGM
ini
menggelar
Musyawarah Nasional (Munas) ke-13
di Grand Inna Bali Beach Sanur Bali.
2. Rencananya, siang nanti perhelatan
bertema ―Kagama Bersinergi untuk
Indonesia Maju‘ini dibuka Presiden
Joko Widodo, yang juga alumnus
Fakultas Kehutanan UGM.
Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus:
1.
Sebagaimana
forum
permusyawaratan tertinggi organisasi

√

√

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√
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dari itu pasti juga akan disusun rencana atau
program-program kerja yang akan dilakukan
setidaknya dalam tempo lima tahun ke depan
bahkan sampai beberapa tahun mendatang.
(4)Karena itu, Munas ini harus mampu
melahirkan program-program strategis dan bisa
memberi sumbangsih besar bagi bangsa dan
Negara.”

KR.TR.1
5-P3

KR.TR.1
5-P4

berupa
hal-hal
khusus
mengenai Munas. Munas
merupakan
forum
permusyawaratan
tertinggi
yang
merupakan
ajang
strategis untuk menentukan
masa
depan
organisasi
tersebut melalui programprogram kerja yang dilakukan
dalam tempo lima tahun
kedepan. Pada bagian akhir
paragraf merupakan kalimat
pokok yang berisi kesimpulan
atau hal umum mengenai
kalimat-kalimat
penjelas
sebelumnya.

“(1)Tidak dipungkiri, jumlah alumni UGM sangat
banyak dan sekarang tersebar di seluruh penjuru
wilayah tanah air. (2)Menurut data, sampai
Agustus 2019 lalu, para sarjana UGM yang
diwisuda mencapai 45.874 orang. (3)Jika
ditambah dengan lulusan program Magister (S-2)
dan program doktor (S-3), diperkirakan jumlah
seluruh alumni mencapau 54.000 orang. (4)Dari
waktu ke waktu juga selalu bertambah, seiring
dengan bertambahnya jumlah lulusan.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat pokok dijelaskan
bahwa jumlah alumni UGM
sangat banyak dan tersebar di
seluruh wilayah tanah air.
Pada
kalimat
penjelas
diberikan fakta berupa jumlah
sarjana yang lulus sampai
bulan Agustus sebagai bukti
pendukung kalimat pokok.

“(1)Karena itu, keberadaan para alumi UGM
yang banyak ini mesti didayagunakan oleh
Kagama yang menjadi wadah organisasi mereka
dalam rangka memaksimalkan perannya.
(2)Alumni yang semakin besar jumlahnya
memang merupakan potensi yang perlu
dikembangkan guna memberikan sumbangsihnya
kepada almamater yang melahirkannya, juga bagi
masyarakat luas Indonesia pada umumnya.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
yang
membahas
mengenai
keberadaan alumni UGM
yang banyak dapat digunakan
oleh Kagama sebagai wadah
organisasi
dalam
memaksimalkan
perannya.
Pada
kalimat
penjelas
dijelaskan
hal
khusus
mengenai wadah organisai

umumnya, Munas merupakan ajang
yang strategis bahkan menentukan
masa depan organisasi ini.
2. Bagaimana kiprahnya selama ini
tentu saja akan dievaluasi.
3. Lebih dari itu pasti juga akan
disusun rencana atau programprogram kerja yang akan dilakukan
setidaknya dalam tempo lima tahun
ke depan bahkan sampai beberapa
tahun mendatang.
Hal umum: Karena itu, Munas ini
harus mampu melahirkan programprogram strategis dan bisa memberi
sumbangsih besar bagi bangsa dan
Negara.
Pola Pembuktian
Catatan:
1. Menurut data, sampai Agustus
2019 lalu, para sarjana UGM yang
diwisuda mencapai 45.874 orang.
2. Jika ditambah dengan lulusan
program Magister (S-2) dan program
doktor (S-3), diperkirakan jumlah
seluruh alumni mencapau 54.000
orang.
3. Dari waktu ke waktu juga selalu
bertambah,
seiring
dengan
bertambahnya jumlah lulusan.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Karena itu, keberadaan
para alumi UGM yang banyak ini
mesti didayagunakan oleh Kagama
yang menjadi wadah organisasi
mereka
dalam
rangka
memaksimalkan perannya.

√

√

Hal khusus: Alumni yang semakin
besar jumlahnya memang merupakan
potensi yang perlu dikembangkan
guna memberikan sumbangsihnya
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dalam
memaksimalkan
perannya pada kalimat pokok.
KR.TR.1
5-P5

KR.TR.1
5-P6

KR.TR.1
5-P7

“(1)Kita tahu, dari kampus biru ini telah lahir
banyak pakar dalam berbagai bidang dan kini
mengabdi
di
berbagai
lini
kehidupan.
(2)Kemampuan dan keahlian mereka memang
sangat dibutuhkan unutuk memajukan negeri ini.
(3)Karena itu, peran mereka harus semakin
dikokohkan, khusunya melalui Munas ke-13 ini.”

“(1)Tantangan bangsa dan Negara Indonesia
memang kian berat, baik tantangan dari dalam
maupun luar. (2)Antara lain tantangan dalam
menghadapi era revolusi industry 4.0 yang segera
kita masuki. (3)Juga dalam menghadapi era
bonus demografi, di mana jika tidak disapkan
dengan baik banyaknya SDM justru akan menjadi
masalah. (4)Karena itu peran Kagama dan para
anggotanya sangat dibutuhkan utuk menyiapkan
SDM berkualitas sehingga Indonesia memiliki
SDM yang unggul dan mampu menang bersaing
dengan SDM manapun dalam kondisi apapun.”

Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Karena itu‖. Pada
awal kalimat merupakan
kalimat penjelas berupa halhal khusus, bahwa melalui
UGM telah lahir banyak pakar
dalam berbagai bidang yang
kemampuan dan keahliannya
sangat dibutuhkan. Pada akhir
kalimat merupakan kalimat
pokok yang berisi kesimpulan
berupa hal umum dari
kalimat-kalimat penjelas.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal kalimat merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum
yang
membahas
mengenai tantangan bangsa
yang semakin berat. Setelah
itu, dilanjutkan dengan hal
khusus pada kalimat penjelas
yang membahas tantangantantangan
bangsa
pada
kalimat pokok.

“(1)Tidak dipungkiri, salah satu agenda Munas
yang menarik adalah pemilihan Ketua Umum
periode
2019-2024.
(2)Karena
Kagama
merupakan organisasi yang mempunyai anggota

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok yang berisi hal

kepada
almamater
yang
melahirkannya, juga bagi masyarakat
luas Indonesia pada umumnya.
Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus:
1. Kita tahu, dari kampus biru ini
telah lahir banyak pakar dalam
berbagai bidang dan kini mengabdi di
berbagai lini kehidupan.
2. Kemampuan dan keahlian mereka
memang sangat dibutuhkan unutuk
memajukan negeri ini.

√

Hal umum: Karena itu, peran mereka
harus semakin dikokohkan, khusunya
melalui Munas ke-13 ini.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Tantangan bangsa dan
Negara Indonesia memang kian berat,
baik tantangan dari dalam maupun
luar.
Hal khusus:
1. Antara lain tantangan dalam
menghadapi era revolusi industry 4.0
yang segera kita masuki.
2. Juga dalam menghadapi era bonus
demografi, di mana jika tidak
disapkan dengan baik banyaknya
SDM justru akan menjadi masalah.
3. Karena itu peran Kagama dan para
anggotanya sangat dibutuhkan utuk
menyiapkan
SDM
berkualitas
sehingga Indonesia memiliki SDM
yang unggul dan mampu menang
bersaing dengan SDM manapun
dalam kondisi apapun.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Tidak dipungkiri, salah
satu agenda Munas yang menarik

√

√
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KR.TR.1
5-P8

dan jaringan luas diseluruh wilayah Indonesia,
tak heran jika ada sejumlah alumni yang berminat
menjadi orang nomor satu di organisasi ini.
(3)Namum konsentrasi peserta hendaknya tidak
hanya terfokus pada calon ketua umum, tetapi
juga pada peran organisasi ini untuk bangsa dan
negara, sehingga semakin bisa memainkan peran
besar. (4)Bahkan diharapkan bisa memilih ketua
umum yang tepat untuk menjadi nahkoda
organisasi ini.”

umum mengenai salah satu
agenda Munas yang menarik
adalah
pemilihan
Ketua
Umum.
Setelah
itu,
dilanjutkan kalimat-kalimat
penjelas berupa hal khusus
yang membahas mengani
pemilihan umum pada kalimat
pokok.

“(1)Karena itu kita mempunyai harapan yang
tinggi terhadap Munas Kagama ini. (2)Semoga
dari forum ini dihasilkan program-program besar
dan strategis, serta terpilih ketua umum yang
mampu memimpin pelaksanaan program-program
tersebut dengan sebaik-baiknya. (3)Semoga para
pengabdian para alumni UGM menjadi kontribusi
berharga untuk pembangunan nasional dan
pembangunan daerah menuju Indonesia Raya
Jaya. (4)Selamat Munas ke-13 Kagama.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
kalimat pokok dan kalimat
penjelas berisi harapan dan
keinginan penulis terhadap
alumni UGM agar dapat
berkontribusi
untuk
pembangunan nasional.

Tabel 5. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 16 November 2019 “Gaduh di Musim „Labuh‟”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.TR.1
6-P1

“(1)Masa Pemerintahan Republik Indonesia di
bawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin
dengan belum genap 100 hari. (2)Dalam kurun
waktu 100 hari yang biasanya dijadikan interval
waktu pertama untuk menunjukkan kinerja suatu
pemerintahan, rakyat mulai disuguhi berbagai
pernyataan, perilaku dan peristiwa.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok yang berisi hal
umum
mengenai
masa
pemerintahan
di
bawa
kepemimpinan Joko Widodo-

adalah pemilihan
periode 2019-2024.

Ketua

Umum

Hal khusus:
1. Karena Kagama merupakan
organisasi yang mempunyai anggota
dan jaringan luas diseluruh wilayah
Indonesia, tak heran jika ada
sejumlah alumni yang berminat
menjadi orang nomor satu di
organisasi ini.
2. Namum konsentrasi peserta
hendaknya tidak hanya terfokus pada
calon ketua umum, tetapi juga pada
peran organisasi ini untuk bangsa dan
negara, sehingga semakin bisa
memainkan peran besar.
3. Bahkan diharapkan bisa memilih
ketua umum yang tepat untuk
menjadi nahkoda organisasi ini.
Pola Sudut Pandang
Catatan:
Semoga para pengabdian para alumni
UGM menjadi kontribusi berharga
untuk pembangunan nasional dan
pembangunan
daerah
menuju
Indonesia Raya Jaya. Selamat Munas
ke-13 Kagama.

√

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF

Komentar
“Setuju”

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Masa Pemerintahan
Republik Indonesia di bawah
kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf
Amin dengan
belum genap 100 hari.

√

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar
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Ma‘aruf yang belum genap
100
hari.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
yang membahas hal yang
terjadi dalam kurun waktu 100
hari tersebut.
KR.TR.1
6-P2

KR.TR.1
6-P3

“(1)Tanda-tanda gaduh memang secara langsung
tidak berasal dari para menteri dan jajaran
pemerintahan di bawah kendali Joko Widodo
(Jokowi), namun oleh person-person, serta
bersumber dari luar kabinet. (2)Bahkan benihbenih kegaduhan sudah muncul sebelum JokowiMa'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden. (3)Di antaranya soal salaman
antartokoh,
pelukan
antartokoh,
bahkan
pengucapan salam juga ikut memantik pro-kontra.
(4)Juga munculnya 'desa siluman' di Sulawesi.
(5)Kalaupun ada gaduh yang muncul dari person
menteri, dimungkinkan karena euforia semata.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal kalimat merupakan hal
umum yang membahas tandatanda gaduh yang terjadi
selama
masa
100
pemerintahan Jokowi. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat penjelas berupa hal
khusus
yang
membahas
kegaduhan-kegaduhan yang
terjadi.

“(1)Melihat 'gaduh-gaduh kecil' saat ini, terasa
kita sedang berhadapan dengan kelir sangat
panjang, yang siap untuk menyajikan pergelaran
wayang kulit. (2)Kelir yang terbentang di
sepanjang garis katulistiwa. (3)Itu tertentu tidak
berlebihan, mengingat salah satu tujuan utama
suatu pemerintahan adalah mempersatukan
berbagai keberagaman yang terbingkai dalam
Bhinneka Tunggal Ika. (4)Semua keberagaman itu
pula yang merupakan potensi Republik Indonesia

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum
yang
membahas
mengenai gaduh-gaduh kecil
yang terjadi terasa seperti
sedang berhadapan dengan
kelir. Setelah itu, dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas

Hal khusus: Dalam kurun waktu 100
hari yang biasanya dijadikan interval
waktu pertama untuk
menunjukkan
kinerja
suatu
pemerintahan, rakyat mulai disuguhi
berbagai pernyataan, perilaku dan
peristiwa.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Tanda-tanda gaduh
memang secara langsung tidak
berasal dari para menteri dan jajaran
pemerintahan di
bawah
kendali
Joko
Widodo
(Jokowi), namun oleh person-person,
serta bersumber dari luar kabinet.
Hal khusus:
1. Bahkan benih-benih kegaduhan
sudah muncul
sebelum
Jokowi-Ma'ruf
Amin
dilantik menjadi Presiden dan Wakil
Presiden.
2. Di antaranya soal salaman
antartokoh,
pelukan
antartokoh,
bahkan pengucapan salam juga ikut
memantik
pro-kontra.
Juga
munculnya
'desa
siluman'
di
Sulawesi.
3. Kalaupun ada gaduh yang muncul
dari person menteri, dimungkinkan
karena euforia semata.
Pola Umum-Khsusus
Catatan:
Hal umum: Melihat 'gaduh-gaduh
kecil' saat ini, terasa kita sedang
berhadapan dengan kelir sangat
panjang, yang siap untuk menyajikan
pergelaran wayang kulit.

√

√

Hal khusus:
1. Kelir yang terbentang di sepanjang
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KR.TR.1
6-P4

KR.TR.1
6-P5

menjadi negara dan bangsa yang besar.”

berupa hal khusus yang
membahas mengenai kelir.

“(1)Kabinet Indonesia Bersatu tentunya juga
tidak bisa lepas dari keberagaman dan perbedaan
latar belakang, kepentingan, dan karakter dari
masing-masing person. (2)Dalam jagat wayang
juga telah digambarkan bahwa kehidupan suatu
negeri sangat ditentukan oleh watak dan nafsu
para tokohnya. (3)Bahkan watak dan nafsu
manusia dalam jagat wayang digambarkan
sebagai kolaborasi warna hitam (aluamah),
merah (amarah), kuning (supiyah), dan putih
(mutmainah).”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum
yang
membahas
Kabinet Indonesia Bersatu
terdiri dari keberagaman serta
perbedaan latar belakang.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa hal khusus yang
membahas keberagaman.

“(1)Secara lengkap, watak dan nafsu manusia itu
digambarkan sebagai berikut: Kang ireng watake
ngansa, hawane dahaga, luwe, arip. (2)Kang
abang watake sereng, hawane angkara panasten,
gampang muring. (3)Kang kuning watake adreng,
hawane murka, kepenginan. (4)Kang putih watake
wening sarwa suci, hawane sengsem marang
kautaman. (5)Watak dan nafsu manusia juga
dipersonifikasikan pada tokoh- tokoh Negeri
Amarta, seperti Dasamuka (nafsu amarah,
serakah); (6)Kumbakarna (nafsu makan, selalu
merasa tidak terpuaskan); (7)Sarpakenaka (nafsu
birahi, selalu merasa tidak terpuaskan);
(8)Wibisana (nafsu yang telah bisa dikendalikan.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai
watak dan nafsu manusia.
Lalu, dilanjutkan dengan
kalimat
penjelas
berupa
rincian-rincian watak dan
nafsu manusia.

garis katulistiwa.
2. Itu tertentu tidak berlebihan,
mengingat salah satu tujuan utama
suatu
pemerintahan
adalah
mempersatukan
berbagai
keberagaman yang terbingkai dalam
Bhinneka Tunggal Ika.
3. Semua keberagaman itu pula yang
merupakan
potensi
Republik
Indonesia menjadi negara dan bangsa
yang besar.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Kabinet Indonesia
Bersatu tentunya juga tidak bisa lepas
dari keberagaman dan perbedaan latar
belakang, kepentingan, dan karakter
dari masing-masing person.
Hal khusus:
1. Dalam jagat wayang juga telah
digambarkan bahwa kehidupan suatu
negeri sangat ditentukan oleh watak
dan nafsu para tokohnya.
2. Bahkan watak dan nafsu manusia
dalam jagat wayang digambarkan
sebagai kolaborasi warna hitam
(aluamah), merah (amarah), kuning
(supiyah), dan putih (mutmainah).
Pola Pemerincian
Catatan:
1. Kang abang watake sereng, hawane
angkara panasten, gampang muring.
2. Kang kuning watake adreng,
hawane murka, kepenginan.
3. Kang putih watake wening sarwa
suci, hawane sengsem marang
kautaman.
4. Watak dan nafsu manusia juga
dipersonifikasikan pada tokoh- tokoh
Negeri Amarta, seperti Dasamuka
(nafsu amarah, serakah);

√

√
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KR.TR.1
6-P6

KR.TR.1
6-P7

“(1)Di kalangan tokoh raksasa, digambarkan
adanya Buta Rambut Geni (merah, amarah);(2)
Kala Pargalba (hitam, aluamah); (3)Buta Cakil
(kuning, supiah); (4)Buta Terong (hijau,
sumarah). (5)Sementara itu dalam lakon
Makutharama,
watak
dan
nafsu
dipersonifikasikan sebagai Kala Lodra (merah,
amarah); (6)Kala Angkara (hitam, aluamah);
(7)Kala Sukarda (kuning, supiah).”
“(1)Diungkapkan pula dalam berbagai lakon di
jagat wayang, bahwa perang antarwatak dan
nafsu tersebut kemudian dimanifestasikan dalam
perang besar Baratayuda. (2)Watak jahat dan
nafsu angkaramurka dipersonifikasikan pada
tokoh-tokoh Kurawa (anak-anak Destarata dan
Dewi Gendari) dan watak utama dipersonisikan
pada Pandawa Lima (anak-anak Pandu dengan
Dewi Kunti dan Dewi Madrim).”

Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata
―Sementara
itu‖.
Pada
kalimat pokok dan kalimat
penjelas
membandingkan
watak
tokoh
raksasa
berdasarkan tokok raksasa
biasa dan tokoh raksasa dalam
lakin Makutarama.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai berbagai
lakon di jagat wayang. Lalu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
yang membahas lakon-lakon
tersebut.

Tabel 6. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 20 November 2019 “Desa „Hantu”, Mengapa?”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.TR.2
0-P1

“(1)Nama desa „hantu‟tiba-tiba menjadi viral.
Bukan hanya di media sosial, tetapi juga di media
arusutama. (2)Tentu yang dimaksudkan, bukanlah
sebuah desa yang penuh hantu, atau desa yang
banyak hantunya, tetapi desa yang bermasalah.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai desa ‗hantu‘
yang menjadi viral. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai penjelasan
desa ‗hantu‘ yang viral.

Pola Perbandingan
Catatan:
Sementara
itu
dalam
lakon
Makutharama, watak dan nafsu
dipersonifikasikan
sebagai
Kala
Lodra (merah, amarah); Kala
Angkara (hitam, aluamah); Kala
Sukarda (kuning, supiah).

√

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Diungkapkan pula dalam
berbagai lakon di jagat wayang,
bahwa perang antarwatak dan nafsu
tersebut kemudian dimanifestasikan
dalam perang besar Baratayuda.
Hal khusus: Watak jahat dan nafsu
angkaramurka
dipersonifikasikan
pada tokoh-tokoh Kurawa (anak-anak
Destarata dan Dewi Gendari) dan
watak utama dipersonisikan pada
Pandawa Lima (anak-anak Pandu
dengan Dewi Kunti dan Dewi
Madrim).

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF

√

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Nama desa ‗hantu‘tibatiba menjadi viral.
Hal khusus:
1. Bukan hanya di media sosial, tetapi
juga di media arusutama.
2. Tentu yang dimaksudkan, bukanlah
sebuah desa yang penuh hantu, atau
desa yang banyak hantunya, tetapi
desa bermasalah.

√
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KR.TR.2
0-P2

KR.TR.2
0-P3

KR.TR.2
0-P4

KR.TR.2
0-P5

“(1)Desa bermasalah atau fiktif inilah, yang
membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati gemas. (2)Ini berkaitan dengan dana
desa yang sudah dikeluarkan pemerintah, menjadi
tidak tepat sasaran. (3)Desa yang diduga
bermasalah tersebut ada di Konawe, Sulawesi
Tenggara. (4)Seperti diketahui, 117 desa di
Konawe dibentuk berdasarkan 3 Peraturan
Daerah (Perda) yang terbit 2011-2014. (5)Tetapi
diduga, Perda tersebut bermasalah sehingga tak
tercantum di biro hukum daerah.16 Desa di
antaranya, tercatat 2 kali di 2 Perda.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai desa fiktif
yang
membuat
Menteri
Keuangan
Sri
Mulyani
Indrawati gemas. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
mengenai
hal-hal
yang
membuat
Sri
Mulyani
Indrawati gemas.

“(1)Tahun 2019, ada 294 desa di wilayah tersebut
yang mendapat dana desa Rp 222 miliar.
Sementara ada 4 dana desa yang ditahan sejak
2018 karena masih bermasalah. (2)Jadi bisa
dimaklumi kalau Sri Mulyani gemas, karena jika
masing-masing desa tersebut menerima dana desa
Rp 700 juta sejak 2017, desa-desa tersebut sudah
mengeduk ratusan miliar rupiah. (3)Padahal tidak
jelas penggunaannya.”
“(1)Itulah sebabnya, Mendagri Tito Karnavian
menerbitkan surat edaran agar desa-desa
bermasalah tersebut melakukan verifikasi.
(2)Masing-masing Kepala Desa diharapkan
membuat data yang akurat mengenai desanya
supaya tidak menjadi multitafsir. (3)Ada yang
desanya hilang seperti dalam kasus Lapindo yang
tertimbun lumpur, teritorinya raib meski
petugasnya masih ada. (4)Ada yang desanya
masih tercatat, hanya penduduknya yang pindah.
(5)Ada juga yang kode pemerintahnnya tidak ada,
sehingga menjadi mal administrasi.”
“(1)Polda Sultra mengeluarkan pernyataan,
bahwa 33 desa sudah terdata di provinsi maupun
Kemendagri, dan dinyatakan tidak bermasalah.
(2)Terdapat 23 desa lainnya belum terdata.
(3)Dari 23 desa bermasalah itu, ditemukan dua

Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata
―Sementara‖ dan ―Padahal‖.
Kalimat pokok dan kalimat
penjelas
membandingkan
jumlah desa pada tahun 2019
dan 2018 yang bermasalah.

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada frasa
―Itulah sebabnya‖. Pada
awal paragraf merupakan hal
pokok
berupa
sebab
diterbitkannya surat edaran
agar desa-desa bermasalah
melakukan verifikasi. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat-kalimat
penjelas
berupa akibat dari surat
edaran tersebut.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai 33
desa yang dinyatakan tidak

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Desa bermasalah atau
fiktif inilah, yang membuat Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati
gemas.
Hal khusus:
1. Ini berkaitan dengan dana desa
yang sudah dikeluarkan pemerintah,
menjadi tidak tepat sasaran.
2. Desa yang diduga bermasalah
tersebut ada di Konawe, Sulawesi
Tenggara. Seperti diketahui, 117 desa
di Konawe dibentuk berdasarkan 3
Peraturan Daerah (Perda) yang terbit
2011-2014.
Pola Perbandingan
Catatan:
1. Sementara ada 4 dana desa yang
ditahan sejak 2018 karena masih
bermasalah.
2. Padahal tidak jelas penggunaannya.

Pola Sebab-Akibat
Catatan:
Hal sebab: Itulah sebabnya, Mendagri
Tito Karnavian menerbitkan surat
edaran agar desa-desa bermasalah
tersebut melakukan verifikasi.
Hal akibat:
Masing-masing
Kepala
Desa
diharapkan membuat data yang akurat
mengenai desanya supaya tidak
menjadi multitafsir.
Pola Pemerincian
Catatan:
1. Terdapat 23 desa lainnya belum
terdata.
2.Dari 23 desa bermasalah itu,

√

√

√

√
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desa yaitu Wiau dan Napoha yang sama sekali
tidak berpenduduk.”

KR.TR.2
0-P6

KR.TR.2
0-P7

KR.TR.2
0-P8

“(1)Hanya ada papan nama desa dan kantor desa
yang terbuat dari rumah kayu saja dan tidak ada
warganya, apalagi Kepala Desanya. (2)Memang,
21 desa lainnya berpenduduk, tetapi tidak
memenuhi persyaratan menjadi sebuah desa.
(3)Seperti diketahui, berdasarkan UndangUndang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
di daerah Sultra, sebuah desa bisa dibentuk jika
yang menetap di daerah tersebut sebanyak 2.000
jiwa atau 400 Kepala Keluarga.”
“(1)Namun soal desa fiktif, dibantah oleh Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim
Iskanda. (2)Menurutnya tak ada yang fiktif karena
semuanya ada datanya dan laporannya beres.”

“(1)Kita berharap, bahwa kasus tersebut
hendaknya menjadikan semuanya lebih waspada.
(2)Karena kucuran dana yang besar, akan terus
membuahkan ide untuk desa-desa „hantu‟.
(3)Jadikan momentum tersebut untuk lebih
berhatihati. (4)Upaya penyelewengan sangat
mungkin masih terjadi. (5)Karena itu, saatnya
lembaga yang terlibat dalam dana desa harus
introspeksi.”

bermasalah.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa pemerincian
jumlah desa yang belum
terdata dan masih bermasalah.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai desa
yang hanya memiliki papan
nama desa tanpa warga dan
kepala desanya. Setelah itu,
dilanjutkan dengan penjelas
yang membuktikan terdapat
pula desa-desa yang tidak
memenuhi persyaratan.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapa pada kata
―Menurutnya‖
yang
mengacu
pada
pendapat
seseorang.
Pada
kalimat
pokok dan kalimat penjelas
merupakan
pendapat
berdasarkan sudut pandang
Menteri Desa, Pembangunan
Daerah
Teringgal,
dan
Transmigrasi.
Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Karena itu‖. pada awal
paragraf merupakan kalimatkalimat penjelas berupa halhal khusus mengenai kucuran
dana
desa
yang
besar
menjadikan kita lebih berhatihati. Pada akhir kalimat
merupakan kalimat pokok
berupa hal umum mengenai
intropeksi terhadap lembaga
yang terlibat dalam dana desa.

ditemukan dua desa yaitu Wiau dan
Napoha yang sama sekali tidak
berpenduduk.

Pola Pembuktian
Catatan:
1. Memang, 21 desa lainnya
berpenduduk, tetapi tidak memenuhi
persyaratan menjadi sebuah desa.
2. Seperti diketahui, berdasarkan
Undang-Undang (UU) Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, di daerah
Sultra, sebuah desa bisa dibentuk jika
yang menetap di daerah tersebut
sebanyak 2.000 jiwa atau 400 Kepala
Keluarga.
Pola Sudut Pandang
Catatan:
Menurutnya tak ada yang fiktif
karena semuanya ada datanya dan
laporannya beres.

√

√

Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus:
1. Kita berharap, bahwa kasus
tersebut
hendaknya
menjadikan
semuanya lebih waspada.
2. Karena kucuran dana yang besar,
akan terus membuahkan ide untuk
desa-desa ‗hantu‘.

√

Hal umum: Karena itu, saatnya
lembaga yang terlibat dalam dana
desa harus introspeksi.
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Tabel 7. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 22 November 2019 “Menunggu Realisasi Hasil Munas Kagama”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PENGEMBANGAN
PARAGRAF
KR.TR.2
2-P1

KR.TR.2
2-P2

KR.TR.2
2-P3

“(1)Setidaknya ada dua hal penting
yang
dihasilkan Musyawarah Nasional XIII Keluarga
Alumni Universitas Gadjah Mada (Munas XIII
Kagama) di Bali, baru-baru ini. (2)Pertama,
terpilihnya kembali Ganjar Pranowo sebagai
Ketua Umum. (3)Kedua, dihasilkannya 13 poin
rekomendasi yang mempunyai nilai strategis
bagi bangsa dan negara.”

“(1)Sebagaimana
dikatakan
Ketua Badan
Pekerja (BP) Munas, AAGN Ari Dwipayana, (KR,
Kamis 21/11), pihaknya segera menyerahkan 13
rekomendasi
hasil
Keputusan Munas XIII
Kagama di Bali kepada Presiden Joko Widodo.
(2)Dengan
begitu,
diharapkan
rumusan
rekomendasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sebagai penyelenggara negara.”

“(1)Ke-13 rekomendasi terdiri, mendesak
pemerintah menyiapkan peta jalan pembangunan
SDM Indonesia dalam menghadapi bonus
demografi. (2)Memperkuat karakter bangsa
melalui pendidikan Pancasila, pendidikan
berbasis nilai-nilai luhur ke-Indonesiaan, serta
pendidikan budi pekerti.
(3)Memastikan
berjalannya agenda reformasi hukum dan juga
reformasi tata kelola pemerintahan dengan
capaian-capaian
yang
lebih
terukur.
(4)Mendorong upaya mewujudkan tata kelola

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Pertama‖ dan ―Kedua‖.
Pada
awal
paragraf
merupakan kalimat pokok
mengenai dua hal penting
yang dihasilkan Munas XIII
Kagama.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa pemerincian
dari dua hal penting yang
dihasilkan tersebut.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa sebab
mengenai Ketua BP Munas
segera
menyerahkan
13
rekomendasi hasil Keputusan
Munas.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa akibat dari
kalimat
pokok.
Bahwa,
diharapkan
rumusan
rekomndasi tersebut dapat
segera ditindaklanjuti.

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai ke13
rekomendasi.
Lalu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas
berupa
rincianrincian
mengenai
ke-13
rekomendasi tersebut.

Pola Pemerincian
Catatan:
1. Pertama, terpilihnya kembali
Ganjar Pranowo sebagai Ketua
Umum.
2. Kedua, dihasilkannya 13 poin
rekomendasi yang mempunyai nilai
strategis bagi bangsa dan negara.

Pola Sebab-Akibat
Catatan:
Hal sebab: Sebagaimana dikatakan
Ketua Badan Pekerja (BP) Munas,
AAGN Ari Dwipayana, (KR, Kamis
21/11),
pihaknya segera menyerahkan 13
rekomendasi hasil Keputusan Munas
XIII Kagama di Bali kepada Presiden
Joko Widodo.
Hal
akibat:
Dengan
begitu,
diharapkan rumusan rekomendasi
tersebut segera ditindaklanjuti oleh
pemerintah sebagai penyelenggara
negara.
Pola Pemerincian
Catatan:
1. mendesak pemerintah menyiapkan
peta jalan pembangunan SDM
Indonesia dalam menghadapi bonus
demografi.
2.
Memperkuat karakter bangsa
melalui
pendidikan
Pancasila,
pendidikan berbasis nilai-nilai luhur
ke-Indonesiaan, serta pendidikan budi
pekerti.

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√

√
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KR.TR.2
2-P4

KR.TR.2
2-P5

KR.TR.2
2-P6

pemerintahan yang bersih dari KKN.”
“(1)Juga mengajak semua elemen bangsa
termasuk seluruh anggota Kagama di manapun
berada untuk berperan aktif dalam merekatkan
kerukunan, persaudaraan, dan untuk menyatukan
Indonesia. (2)Menuntut konsistensi dalam
bernegara untuk menjalankan konstitusi dengan
benar.
(3)Mendukung pemerintah untuk
melanjutkan komitmen dalam membangun dari
pinggiran, memperkuat pembangunan daerah dan
desa. (4)Meminta pemerintah tak hanya fokus
untuk memperkuat daya tahan dan daya saing
ekonomi Indonesia di tengah persaingan global
tapi juga memperhatikan esensi pembangunan
ekonomi sebagai upaya menjawab kebutuhan
rakyat.”
“(1)Selain itu mempercepat reformasi birokrasi
yang dilakukan secara sistematis, komprehensif,
dan berkelanjutan. (2)Mendorong pemerintah
agar terus melakukan evaluasi terhadap
efektivitas program –program penanggulangan
kemiskinan dan program perlindungan sosial.
(3)Mengusulkan agar pemerintah lebih aktif lagi
dalam melakukan kampanye dan diplomasi
internasional dalam rangka
penyelamatan
lingkungan dan melindungi keanekaragaman
hayati. (4)Merekomendasikan kepada pemerintah
untuk terus memperkuat komitmen perlindungan
dan pemberdayaan perempuan serta mendorong
perempuan terlibat aktif dalam berbagai sektor
sehingga terus menggerakkan prestasi bangsa.
(5)Menyarankan
diperlukan
manajemen
pengembangan bakat dan talenta di dalam negeri
maupun diaspora yang tersebar di luar negeri
sehingga anak muda Indonesia mendapatkan
ruang untuk tumbuh dan berkembang demi
mendukung kemajuan bangsa.”
“(1)Terpilihnya lagi Ganjar Pranowo juga bisa
dikatakan merupakan hal penting, karena
menyangkut keberadaan dan kiprah Kagama
selama lima tahun ke depan, periode 2019-2024.
(2)Harapannya, orang nomor satu di Kagama
ini, dengan dibantu semua pengurus, bisa

Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
Kalimat pokok dan kalimat
penjelas
merupakan
kelanjutan pemerincian dari
paragraf
sebelumnya
mengenai isi ke-13 surat
rekomendasi.

Pola Pemerincian
Catatan:
1. Juga mengajak semua elemen
bangsa termasuk seluruh anggota
Kagama di manapun berada untuk
berperan aktif dalam merekatkan
kerukunan, persaudaraan, dan untuk
menyatukan Indonesia.
2. Menuntut konsistensi dalam
bernegara
untuk
menjalankan
konstitusi dengan benar.

Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
Kalimat pokok dan kalimat
penjelas
merupakan
kelanjutan pemerincian dari
paragraf
sebelumnya
mengenai isi ke-13 surat
rekomendasi.

Pola Umum-Khusus
Catatan:
1. Selain itu mempercepat reformasi
birokrasi yang dilakukan secara
sistematis,
komprehensif,
dan
berkelanjutan.
2. Mendorong pemerintah agar terus
melakukan
evaluasi
terhadap
efektivitas
program
–program
penanggulangan kemiskinan dan
program perlindungan sosial.
3. Mengusulkan agar pemerintah
lebih aktif lagi dalam melakukan
kampanye
dan
diplomasi
internasional
dalam
rangka
penyelamatan
lingkungan dan
melindungi keanekaragaman hayati.

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada frasa
―Dengan
begitu‖
yang
mengacu pada akibat. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal

Pola Sebab-Akibat
Catatan:
Hal sebab:
1. Terpilihnya lagi Ganjar Pranowo
juga bisa dikatakan merupakan hal
penting,
karena
menyangkut

√

√

√
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memberi sumbangsih besar untuk kemajuan
bangsa dan negara. (3)Dengan begitu, peran dan
kiprah Kagama semakin banyak dan terlihat
nyata.”

KR.TR.2
2-P7

“(1)Kita berharap, semangat mereka mengabdi
melalui Kagama tidak hanya usai pelantikan dan
saat menjelang Munas lima tahun lagi. (2)Tetapi
terus berjalan sepanjang hari, minggu, bulan dan
tahun. (3)Oleh karena itu, keberadaannya bisa
betul-betul dinikmati masyarakat.”

sebab mengenai terpilihnya
Ganjar
Pranowo
sebagai
orang nomor satu di Kagama
ini
dapat
memberi
sumbangsih
besar
bagi
kemajuan bangsa dan negara.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa hal akibat dari kalimat
pokok, bahwa peran kiprah
Kagama semakin terlihat
nyata.
Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Oleh karena itu‖. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat-kalimat
penejlas
berupa hal khsusus mengenai
semangat mengabdi melalui
Kagama tidak usai, tetapi
dapat terus berjalan sepanjang
hari, mimggu, bulan, dan
tahun. Setelah itu, dilanjutkan
dengan kalimat pokok di
akhur paragraf berupa hal
umum
yang
berisi
kesimpulan.

keberadaan dan kiprah Kagama
selama lima tahun ke depan, periode
2019-2024.
2. Harapannya, orang nomor satu di
Kagama ini, dengan dibantu semua
pengurus, bisa memberi sumbangsih
besar untuk kemajuan bangsa dan
negara.
Hal akibat: Dengan begitu, peran dan
kiprah Kagama semakin banyak dan
terlihat nyata.
Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus: Kita berharap, semangat
mereka mengabdi melalui Kagama
tidak hanya usai pelantikan dan saat
menjelang Munas lima tahun lagi.
Hal umum: Oleh karena itu,
keberadaannya
bisa
betul-betul
dinikmati masyarakat.

Tabel 8. Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat, 26November 2019 “Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode”
KODE
DATA
UNSUR-UNSUR
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PARAGRAF
PARAGRAF
KR.TR.2
6-P1

“(1)Wacana pembatasan masa jabatan presiden
hingga tiga periode memunculkan polemik di
masyarakat. (2)Meski baru sebatas wacana,
namun isu sensitif tersebut terus bergulir bak bola
liar dan mengundang pro-kontra. (3)Wakil Ketua
MPR
Arsul
Sani
mengatakan,
wacana
pembatasan masa jabatan presiden hingga tiga
periode bukan berasal dari internal MPR,
melainkan dari pihak luar. (4)Agaknya, Arsul tak
ingin polemik ini berkepanjangan dan ingin
mengakhirinya tanpa menimbulkan kegaduhan.”

Tidak ada pemarka pola
gagasan pokok. Pada awal
paragraf merupakan kalimat
pokok mengenai wacana
pembatasan masa jabatan
presiden hingga tiga periode
yang memunculkan polemik.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat-kalimat
penjelas
berupa
bukti
mengenai
polemik-polemik

Pola Pembuktian
Catatan:
1.
Meski baru sebatas wacana,
namun isu sensitif tersebut terus
bergulir
bak
bola
liar
dan
mengundang pro-kontra.
2. Wakil Ketua MPR Arsul Sani
mengatakan, wacana pembatasan
masa jabatan presiden hingga tiga
periode bukan berasal dari internal
MPR, melainkan dari pihak luar.

√

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√
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KR.TR.2
6-P2

KR.TR.2
6-P3

KR.TR.2
6-P4

KR.TR.2
6-P5

“(1)Sebagai sebuah wacana, memang sah-sah
saja usulan pembatasan masa jabatan presiden
hingga tiga periode, atau bahkan berapapun
masa periode. (2)Namun, semua pihak tentu
sangat paham bahwa tuntutan reformasi 1998
yang diperjuangkan mahasiswa paling utama
adalah membatasi masa jabatan presiden hingga
dua periode. (3)Pembatasan selama dua periode
ini cukup rasional dan berlaku secara universal
dalam kehidupan ketatanegaraan.”

“(1)Dengan pertimbangan tersebut, kiranya jelas
bahwa wacana pembatasan masa jabatan
presiden hingga tiga periode sangatlah
kontraproduktif dan bertentangan dengan
semangat reformasi yang telah diperjuangkan
dengan susah payah. (2)Oleh karena itu, wajar
bila banyak pihak menolak usulan tersebut.”

“(1)Kita tentu sepakat bahwa jabatan publik
harus dibatasi dan pembatasan selama dua
periode kiranya telah cukup. (2)Kalaupun wacana
pembatasan masa jabatan presiden hingga tiga
periode hendak dimasukkan dalam agenda
amandemen UUD 1945, kita tentu menolaknya.
(3)Namun kita juga tidak ingin pasal tentang
masa jabatan presiden dikembalikan pada UUD
1945 yang asli, tanpa ada pembatasan.”
“(1)Wacana pembatasan masa jabatan presiden
selama tiga periode ini memang cukup
mengagetkan, karena selama ini isu kuat
amandemen UUD 1945 yang bergulir di

yang terjadi.
Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata
―Namun‖. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok
mengenai wacana pembatasan
masa jabatan presiden hingga
tiga periode merupakan hal
yang wajar. Pada kalimat
penjelas
membandingkan
tuntutan reformasi 1998 yang
membatasi
masa
jabatan
presiden hingga dua periode
saja.
Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Oleh karena itu‖. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai wacana
pembatasan masa jabatan
presiden hingga tiga peride
sangatlah
bertentangan
dengan semangat reformasi.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan kalimat pokok berupa
hal khusus atau keimpulan.
Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata
―Namun‖.
Pada
kalimat
pokok dan kalimat penjelas
membandingkan UUD 1945
yang
asli
tanpa
ada
pembatasan masa jabatan
presiden dengan UUD 1945
sekarang dengan pembatasan
masa jabatan presiden hingga
dua periode.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal

Pola Perbandingan
Catatan:
Namun, semua pihak tentu sangat
paham bahwa tuntutan reformasi
1998 yang diperjuangkan mahasiswa
paling utama adalah membatasi masa
jabatan presiden hingga dua periode.

Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus: Dengan pertimbangan
tersebut, kiranya jelas bahwa wacana
pembatasan masa jabatan presiden
hingga tiga periode sangatlah
kontraproduktif dan bertentangan
dengan semangat reformasi yang
telah diperjuangkan dengan susah
payah.
Hal umum: Oleh karena itu, wajar
bila banyak pihak menolak usulan
tersebut.
Pola Perbandingan
Catatan:
Namun kita juga tidak ingin pasal
tentang masa jabatan presiden
dikembalikan pada UUD 1945 yang
asli, tanpa ada pembatasan.

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Wacana pembatasan masa
jabatan presiden selama tiga periode

√

√

√

√
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masyarakat hanyalah menyangkut soal haluan
negara (GBHN) dan
penguatan DPD. (2)Isu
yang disebut terakhir ini nampaknya memang
perlu menjadi perhatian serius mengingat UUD
1945 yang berlaku saat ini tidak memberi ruang
yang cukup luas bagi DPD untuk berperan dalam
praktik ketatanegaraan.”

KR.TR.2
6-P6

KR.TR.2
6-P7

“(1)Kita bukan menolak wacana amandemen
UUD 1945 sepanjang itu dilakukan demi
perbaikan dalam bernegara. (2)Oleh karena itu,
amandemen harus punya tujuan dan manfaat
yang jelas, bukan sekadar melakukan perubahan,
apalagi hanya demi kepentingan politik sesaat.”

“(1)Kalau mau jujur, problem kita saat ini adalah
praktik dalam berbangsa dan bernegara yang
banyak melenceng dari konstitusi. (2)Karenanya,
jauh lebih penting memperbaiki perilaku
penyelenggara negara ketimbang melakukan
amandemen konstitusi. (3)Kalaupun harus
dilakukan amandemen, selain tujuan dan
manfaatnya harus jelas, juga harus melibatkan
seluas-luasnya partisipasi masyarakat.”

umum mengenai isu yang
bergulir di masyarakat karena
wacana pembatasan masa
jabatan presiden hingga tiga
periode.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
yang membahas mengeai isu
yang bergulir di masyarakat.

Pemarka pola pengambangan
paragraf tersebut terletak pada
frasa ―Oleh karena itu‖. pada
awal paragraf merupakan
kalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai wacana
amandemen UUD 1945 tidak
ditolak selama demi perbaikan
dalam
bernegara.
Lalu,
dilanjutkan dengan kalimat
pokok di akhir paragraf
berupa hal umum atau
kesimpulan.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Karenanya‖ yang mengacu
pada sebab. Pada awal
paragraf merupakan kalimat
pokok berupa hal akibat
mengenai problem saat ini
adalah
praktik
dalam
berbangsa dan bernegara yang
melenceng dari konstitusi.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa hal sebab mengenai
perbaikan
perilaku
penyelenggara negara.

ini memang cukup mengagetkan,
karena selama ini isu kuat
amandemen UUD 1945 yang bergulir
di masyarakat hanyalah menyangkut
soal haluan negara (GBHN) dan
penguatan DPD.
Hal khusus: Isu yang disebut terakhir
ini nampaknya memang perlu
menjadi perhatian serius mengingat
UUD 1945 yang berlaku saat ini tidak
memberi ruang yang cukup luas bagi
DPD untuk berperan dalam praktik
ketatanegaraan.
Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus: Kita bukan menolak
wacana amandemen UUD 1945
sepanjang itu dilakukan demi
perbaikan dalam bernegara.
√
Hal umum: Oleh karena itu,
amandemen harus punya tujuan dan
manfaat yang jelas, bukan sekadar
melakukan perubahan, apalagi hanya
demi kepentingan politik sesaat.
Pola Akibat-Sebab
Catatan:
Hal akibat: Kalau mau jujur, problem
kita saat ini adalah praktik dalam
berbangsa dan bernegara yang banyak
melenceng dari konstitusi.
Hal sebab: Karenanya, jauh lebih
penting
memperbaiki
perilaku
penyelenggara negara ketimbang
melakukan amandemen konstitusi.

√
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Karangan Opini
Tabel 1. Opini Kedaulatan Rakyat, 4 November 2019 “Budaya Antikorupsi dalam Kepemimpinan Jawa”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PENGEMBANGAN
PARAGRAF
KR.O.4“(1)Kata korupsi sudah menjadi bahan Tidak ada pemarka pola
Pola Analogi
perbincangan umum. (2)Jika berbicara Jawa, pengembangan
paragraf. Catatan:
P1
tentu tidak terlepas dari Yogyakarta yang Kalimat
penjelas 1. Jika berbicara Jawa, tentu tidak
merupakan wilayah kerajaan Mataram Islam, menganalogikan budaya jawa terlepas dari
dulu pernah berkiprah melawan hegemoni yang
antikorupsi
dan Yogyakarta yang merupakan wilayah
Pemerintah Hindia- Belanda. (3)Terdapat ruang melawan
hegemoni kerajaan Mataram Islam, dulu pernah
batin masyarakat Jawa, khususnya berkaitan Pemerintahan
Hindia- berkiprah
melawan
hegemoni
dengan budaya antikorupsi.”
Belanda. Kalimat pokok di Pemerintah Hindia- Belanda.
awal paragraf membahas 2. Terdapat ruang batin masyarakat
mengenai kata korupsi yang Jawa, khususnya berkaitan dengan
sudah menjadi perbincangan budaya antikorupsi.
umum.
KR.O.4“(1)Sebagai contoh, warga Yogyakarta tidak Tidak ada pemarka pola
Pola Umum-Khusus
mempersoalkan saat Sri Sultan Hamengku pengembangan paragraf. Pada Catatan:
P2
Buwana IX memberikan harta Kasultanan awal paragraf merupakan Hal umum: Sebagai contoh, warga
Ngayogyakarta Hadiningrat kepada Pemerintah kalimat pokok berupa hal Yogyakarta tidak mempersoalkan saat
Republik Indonesia saat awal kemerdekaan. umum mengenai Sri Sultan Sri Sultan Hamengku Buwana IX
(2)Ketika itu diterima Presiden pertama Republik Hamengku
Buwana
IX memberikan
harta
Kasultanan
Indonesia Ir Soekarno yang disaksikan abdi memberikan harta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada
dalem kraton dan pembantu presiden.(3)Ini Ngayogyakarta Hadiningrat Pemerintah Republik Indonesia saat
merupakan falsafah kepemimpinan Raja Jawa kepada Pemerintah Republik awal kemerdekaan.
yang sesungguhnya. (4)Sri Sultan Hamengku Indonesia
saat
awal
Buwana IX merelakan kekayaan Kasultanan kemerdekaan. Setelah itu, Hal khusus:
Ngayogyakarta Hadiningrat untuk kepentingan dilanjutkan dengan kalimat 1. Ketika itu diterima Presiden pertama
bangsa.”
penjelas berupa pembahasan Republik Indonesia Ir Soekarno yang
hal khusus mengenai saat Sri disaksikan abdi dalem kraton dan
Sultan Hamengku Buwana IX pembantu presiden.
memberikan harta Kasultanan 2.
Ini
merupakan
falsafah
Ngayogyakarta Hadiningrat kepemimpinan Raja Jawa yang
kepada Pemerintah Republik sesungguhnya. Sri Sultan Hamengku
Indonesia.
Buwana IX merelakan kekayaan
Kasultanan
Ngayogyakarta
Hadiningrat untuk kepentingan bangsa.
KR.O.4“(1)Sri Sultan Hamengku Buwana IX seorang Tidak ada pemarka pola
Pola Perbandingan
raja dan seorang negarawan sejati yang pernah pengembangan paragraf. Pada Catatan:
P3
mengenyam pendidikan modern di Belanda, kalimat pokok di awal 1. Sri Sultan Hamengku Buwana IX
namun tetap mengaku sebagai orang Jawa. paragraf mengenai Sri Sltan seorang raja dan seorang negarawan
(2)Hal inilah yang sudah mulai langka ditemukan Hamengku
Buwana
IX sejati yang pernah mengenyam
pada jajaran pemimpin birokrasi dan parlemen seorang raja dan negarawan pendidikan modern di Belanda, namun

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak Setuju”

Komentar

√

√

√
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saat ini. (3)Sehingga menjadi tanda tanya besar,
sebenarnya mengikuti jejak siapa orang-orang
yang melakukan korupsi itu.”

KR.O.4P4

KR.O.4P5

“(1)Karenanya Sri Sultan Hamengku Buwana IX
memahami falsafah legawa ati segara, merelakan
sesuatu demi kepentingan yang lebih besar.
(2)Rakyat juga tidak pernah mempersoalkan
harta yang diserahkan tersebut, karena dalam
tataran sistem kesulitanan, harta rakyat juga
harta raja, harta raja bisa untuk kepentingan
bersama. Bagaimana tidak? (3)Rakyat biasa di
Yogyakarta pada tempo dulu dan bahkan sampai
sekarang diberi hak untuk menempati tanah
magersari, yaitu menempati tanahtanah milik
kraton untuk ditinggali. (4)Maka, di sekitaran
wilayah Kraton, Tamansari dan objek wisata
lainnya, banyak dipenuhi pemukiman penduduk.”

“(1)Seluruh pemimpin negeri ini harusnya belajar
banyak dari kepemimpinan Sultan Yogyakarta
yang seusai dengan falsafah, bahwa sejatinya
tahta itu untuk rakyat. (2)Itulah falsafah dari
sistem kesulitanan yang melekat sesungguhnya.
(3)Tidak hanya melihat sistem pemerintahan
kerajaan dalam sudut pandang feodalisme dan
patrimonial semata. (4)Sudut pandang seperti itu
justru akan menghapus kearifan lokal berupa
falsafah antikorupsi dalam budaya kearifan
lokal.”

sejati
yang
pernah
mengenyam
pendidikan
modern di Belanda, namun
tetap mengaku sebagai orang
Jawa.
Kalimat
pokok
dibandingkan dengan kalimat
penjelas mengenai jajaran
pemimpin sekarang yang
bertolak belakang dengan
sifat Sri Sultan Hamengku
Buwana IX.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa al
khusus mengenai sifat Sri
Sultan Hamengku Buwana IX
yang legawa ati segara sesuai
dengan falsafah. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
menganai
falsafah
jawa
tersebut yang idlakukan oleh
rakyatnya juga.

Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
fakta-fakta khusus. Pada awal
paragraf merupakan kalimat
pokok berupa hal umum
mengenai
kepemimpinan
Sultan Yogyakarta yang
sesuai dengan falsafah harus
diikuti oleh seluruh pemimpin
sekarang ini. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
mengenai
falsafah-falsafah

tetap mengaku sebagai orang Jawa.
2. Hal inilah yang sudah mulai langka
ditemukan pada jajaran pemimpin
birokrasi dan parlemen saat ini.
3. Sehingga menjadi tanda tanya besar,
sebenarnya mengikuti jejak siapa
orang-orang
yang melakukan korupsi itu.

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Karenanya Sri Sultan
Hamengku Buwana IX memahami
falsafah legawa ati segara, merelakan
sesuatu demi kepentingan yang lebih
besar.
Hal khusus: Rakyat juga tidak pernah
mempersoalkan harta yang diserahkan
tersebut, karena dalam tataran sistem
kesulitanan, harta rakyat juga harta
raja, harta raja bisa untuk kepentingan
bersama. Bagaimana tidak? Rakyat
biasa di Yogyakarta pada tempo dulu
dan bahkan sampai sekarang diberi hak
untuk menempati tanah magersari,
yaitu menempati tanahtanah milik
kraton untuk ditinggali.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Seluruh pemimpin negeri
ini harusnya belajar
banyak dari
epemimpinan Sultan
Yogyakarta yang sesuai dengan
falsafah, bahwa sejatinya tahta itu
untuk rakyat.

√

√

Hal khusus: Itulah falsafah dari sistem
kesulitanan
yang
melekat
sesungguhnya. Tidak hanya melihat
sistem pemerintahan kerajaan dalam
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KR.O.4P6

KR.O.4P7

KR.O.4P8

“(1)Berkaca pada kasus korupsi, sejak berdiri
tahun 2002, KPK sekarang ini berada
dipersimpangan jalan, karena revisi UU-nya.
(2)KPK telah memroses 119 kepala daerah yang
tersangkut kasus korupsi. (3)Belum pejabat
BUMN, pemerintahan, anggota legislatif, hakim
dan lainnya. (4)Banyaknya data yang terhimpun,
menandakan ada sesuatu yang tidak beres dalam
praktik birokrasi di Indonesia.”

“(1)Melihat dari ongkos pemilihan kepala daerah
dan pemilu, harus kita yakini jika biaya untuk
berkontestase tergolong tinggi. (2)Sehingga
memungkinkan untuk melakukan penyalahgunaan
wewenang. (3)Seperti diketahui VOC mengalami
kebangkrutan
dikarenakan ada korupsi di dalamnya.(4)” Bisa
jadi praktik perilaku korup ini, juga warisan dari
VOC maupun pemerintah Hindia-Belanda. (5)Itu
bukanlah budaya asli Indonesia, melainkan
warisan dari budaya asing yang telah
bersemayam dan masuk ke sistem ketatanegaraan
di Indonesia yang berimbas mengalahkan local
wisdom yang ada.”
“(1)Padahal dalam falsafah kepemimpinan Jawa
juga dikenal ajaran hasta brata. (2)Delapan sifat
yang harus dipenuhi pemimpin yang diambil dari
sifat alam. (3)Salah satunya adalah, mulat laku
jantraning kartik. (4)Artinya, pemimpin untuk
senantiasa menjadi suri teladan baik untuk
seluruh rakyatnya. (5)Tentu, dengan tidak
melakukan korupsi serta melakukan tindakantindakan tercela yang tidak pantas untuk
diteladani rakyatnya.”

jawa yang harus diikuti oleh
para pemimpin sekarang ini.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai KPK yang
sekarang ini sedang berasa si
persimpangan jalan. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat penjelas berupa hal
khsusus mengenai KPK.

Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada frasa
―Seperti diketahui‖. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
yang
membahas mengenai ongkos
pemilihan kepala daerah dan
pemilu yang tergolong tinggi.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat-kalimat
penjelas
berupa
fakta
kejadian masa lalu mengenai
kebangkrutan VOC karena
korupsi.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum
yang
membahas
mengenai
falsafah
kepemimpinan Jawa yaitu,
ajaran hasta brata. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
yang membahas mengenai
ajaran brata yang memiliki
delapan sifat yang harus
dipenuhi pemimpin.

sudut pandang feodalisme dan
patrimonial semata.
Pola Umum- Khusus
Catatan:
Hal umum: Berkaca pada kasus
korupsi, sejak berdiri tahun 2002, KPK
sekarang ini berada dipersimpangan
jalan, karena revisi UU-nya.
Hal khusus: KPK telah memroses 119
kepala daerah yang tersangkut kasus
korupsi. Belum pejabat BUMN,
pemerintahan,
anggota
legislatif,
hakim dan lainnya.
Pola Pembuktian
Catatan: Seperti diketahui VOC
mengalami kebangkrutan
dikarenakan ada korupsi di dalamnya.‖
Bisa jadi praktik perilaku korup ini,
juga warisan dari VOC maupun
pemerintah
Hindia-Belanda.
Itu
bukanlah budaya asli Indonesia,
melainkan warisan dari budaya asing
yang telah bersemayam dan masuk ke
sistem ketatanegaraan di Indonesia
yang berimbas mengalahkan local
wisdom yang ada.

√

√

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Padahal dalam falsafah
kepemimpinan Jawa juga dikenal
ajaran hasta brata.
Hal khusus:
1. Delapan sifat yang harus dipenuhi
pemimpin yang diambil dari sifat alam.
2. Salah satunya adalah, mulat laku
jantraning kartik.
3. Artinya, pemimpin untuk senantiasa
menjadi suri teladan baik untuk seluruh
rakyatnya.

√
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Tabel 2. Opini Kedaulatan Rakyat, 13 November 2019 “Skenario Lebanon Pascapengunduran Hariri”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PENGEMBANGAN
PARAGRAF
KR.O.13P1

KR.O.13P2

KR.O.13P3

“(1)Gerakan protes menjalar di seantero
Lebanon sejak 17 Oktober lalu.(2) Belum ada
tanda-tanda gerakan itu mereda kendati PM
Lebanon, Saad Hariri, telah mengumumkan
pengunduran dirinya. (3)Sebelumnya, berbagai
tawaran ‟paket reformasi‟ yang disodorkan
pemerintah Hariri justru ditanggapi dengan
demonstrasi yang lebih besar. Membuat Hariri
mundur dari kursi PM.(4) Kondisi ekonomi
Lebanon benar-benar hancur setelah aksi protes
dan kebuntuan politik tak kunjung selesai.”
“(1)Persoalan pemerintah eteknokratí inilah
yang masih jadi persoalan saat ini. (2)Setuju
dengan
pandangan
demonstran,
Hariri
berpendapat Lebanon harus membangun
pemerintahan
profesional.
(3)Sementara,
Hizbullah dan Amal, keduanya dari Syiíah
menginginkan
pemerintahan
campuran,
teknokrat dan sekte. (4)Sementara dari kelompok
Nasionalis Kristen, terutama pimpinan Presiden
Aun, memilih pemerintahan teknokrat tapi ada
beberapa pos untuk kelompok sektarian
(partai).”

“(1)Gerakan ‟WhatsApp‟ dengan slogan ahad
al-wahdah (satu kesatuan) ini telah menyatukan
rakyat Lebanon yang sudah terpecah secara
sosial dan politik. (2)Masyarakat Utara yang
mayoritas Kristen Maronit selama ini hampir
selalu sejalan dengan elite Kristen Maronit
meski di internalnya mengalami perpecahan.
(3)Masyarakat Tengah yang mayoritas Islam

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum
yang
membahas
mengenai gerakan protes di
Lebanon.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
yang membahas mengenai
gerakan yang terjadi di
Lebanon.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Sementara‖. Kalimat pokok
dan kalimat-kalimat penjelas
merupakan perbandingan dari
gagasan pemerintahan yang
diinginkan untuk Lebanon.
Sama dengan pandangan
demonstran,
Hariri
berpendapat
Lebanon
membangun
pemerintahan
prfesional.
Sedangkan,
Hizbullah
dan
Amal
menginginkan pemerintahan
campuran. Lalu, kelompok
Nasionalis Kristen memilih
pemerintahan teknokrat tapi
ada beberapa pos untuk
kelompok sektarian (partai).
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada frasa
―rakyat Lebanon‖. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai
slogan yang mebuat rakyat
Lebanon bersatu. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Gerakan protes menjalar di
seantero Lebanon sejak 17 Oktober
lalu.
Hal Khusus:
1. gerakan itu mereda kendati PM
Lebanon,
Saad
Hariri,
telah
mengumumkan pengunduran dirinya.
2. Sebelumnya, berbagai tawaran
‘paket reformasi‘ yang disodorkan.
Pola Perbandingan
Catatan:
1. Sementara, Hizbullah dan Amal,
keduanya dari Syiíah menginginkan
pemerintahan campuran, teknokrat dan
sekte. Sementara dari kelompok
Nasionalis Kristen, terutama pimpinan
Presiden Aun, memilih pemerintahan
teknokrat tapi ada beberapa pos untuk
kelompok sektarian (partai).
2. Sementara dari kelompok Nasionalis
Kristen, terutama pimpinan Presiden
Aun, memilih pemerintahan teknokrat
tapi ada beberapa pos untuk
kelompok sectarian (partai).

Pola Pemerincian
Catatan:
1. Masyarakat Utara yang mayoritas
Kristen Maronit selama ini hampir
selalu sejalan dengan elite Kristen
Maronit
meski
di
internalnya
mengalami perpecahan. Masyarakat
Tengah yang mayoritas Islam Sunni

√

√

√
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KR.O.13P4

KR.O.13P5

KR.O.13P6

Sunni mengikuti elite sekte Sunni. (4)Masyarakat
Selatan juga biasanya sejalan dengan elite
Syiah.”
“(1)Keterpecahan itu dilegitimasi Mitsaq
(Pakta) yang dianut sistem politik Lebanon kalau
Presiden harus dari Kristen Maronit, Perdana
Menteri harus Sunni, Ketua Parlemen harus
Syiah. (2)Tapi, gerakan protes ini telah
meruntuhkan sekat-sekat sosial dan politik yang
dalam itu. (3)Rakyat Lebanon menuntut temboktembok sektarian yang dibangun lebih dari
setengah abad itu diruntuhkan.”

“(1)Setidaknya enam skenario yang potensial
terjadi pascapengunduran Saad Hariri.(2)
Pertama, Hariri kembali ‟dipaksa‟ memegang
jabatan PM. (3)Mengingat pembentukan
pemerintahan baru masih buntu hingga
sekarang. (4)Kedua, elite politik sectarian
termasuk Kristen Maronit, Syiah, Sunni, Druze,
dan lainnya berupaya membentuk pemerintahan
baru yang mengakomodasi sebagian dari
tuntutan demonstran. (5)Ketiga, tuntutan suara
pemrotes dikabulkan akibat tekanan massif dan
intens. (6)Pemerintahan diganti pemerintahan
teknokrat, bersih dari unsur sekte.”
“(1)Skenario keempat, tuntutan itu ditolak
sebagaimana saat ini.(2) Pemerintah ‟terpilih‟,
menyodorkan
berbagai
paket
kebijakan
reformasi lagi.(3) Pemerintah yang sudah
dibubarkan juga sudah membatalkan rencana
pajak atas penggunaan aplikasi WhatsApp dan
sejenisnya yang jadi pemicu awal protes.(4) PM
Hariri juga sudah mundur. (5)Suara jalanan
lantang meminta pemerintahan sektarian
dibubarkan
dan
diganti
pemerintahan
professional.”

penjelas
berisi
rincian
mayoritas masyarkat setiap
bagian daerah Lebanon.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat kata ―Tapi‖.
Pada awal kalimat merupakan
kalimat pokok mengenai
Mistaq yang dianut sistem
politik Lebanon. Setelah itu,
dilajutkan dengan kalimat
penjelas yang merupakan
perbandingan dari kalimat
pokok. Bahwa karena gerakan
protes ini telah mengubah
Mistaq yang dianut sitem
politik Lebanon.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Pertama‖, ―Kedua‖ dan
―Ketiga‖ yang merupakan
rincian pengelompokan dari
kalimat pokok. Pada awal
paragraf merupakan kalimat
pokok
mengenai
enam
skenario yang potensial terjadi
pascapengunduran
Saad
Hariri. Setelah itu, dilanjutkan
dengan
kalimat-kalimat
penjelas
berupa
rincianrincian dari keenam skenario
tersebut.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai skenario
keempat
yaitu,
tuntutan
ditolak sebagaimana saat ini.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa hal khusus mengenai
scenario keempat tersebut.

mengikuti elite sekte Sunni.
2. Masyarakat Selatan juga biasanya
sejalan dengan elite Syiah.
Pola Perbandingan
Catatan:
1. Tapi, gerakan protes ini telah
meruntuhkan sekatsekat sosial dan
politik yang dalam itu.
2. Rakyat Lebanon menuntut temboktembok sektarian yang dibangun lebih
dari setengah abad itu diruntuhkan.

Pola Pemerincian
Catatan:
1. Pertama, Hariri kembali ‘dipaksa‘
memegang jabatan PM. Mengingat
pembentukan pemerintahan baru masih
buntu hingga sekarang.
2. Kedua, elite politik sectarian
termasuk Kristen Maronit, Syiah,
Sunni, Druze, dan lainnya berupaya
membentuk pemerintahan baru yang
mengakomodasi sebagian dari tuntutan
demonstran.
3. Ketiga, tuntutan suara pemrotes
dikabulkan akibat tekanan massif dan
intens.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Skenario keempat, tuntutan
itu ditolak sebagaimana saat ini
Hal khusus:
1. Pemerintah ‘terpilih‘, menyodorkan
berbagai paket kebijakan reformasi
lagi.
2. Pemerintah yang sudah
dibubarkan juga sudah membatalkan
rencana pajak atas penggunaan aplikasi

√

√

√
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KR.O.13P7

KR.O.13P8

KR.O.13P9

“(1)Skenario
kelima
adalah
kompromi.
(2)Kekuatan rakyat lintas sektarian akan
berkompromi dengan elite sekte baik dari Sunni,
Syiah, maupun Kristen Maronit. (3)Mungkin
juga Druze. Terdapat beberapa problem jika
situasi ini yang berkembang. (4)Para aktivis
cenderung menolak jadi wakil suara jalanan.(5)
Kemudian seberapa besar elite-elite sektarian
mau menyerahkan kekuasaan yang mereka
nikmati secara ekslusif.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai skenario
kelimat yaitu. Kompromi.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat-kalimat
penjelas berupa hal khusus
mengenai
pembahasan
skenario kelima tersebut.

“(1)Keenam, kompromi gagal dan Lebanon
kembali terlibat konflik saudara seperti tahun
1975-1990 an.(2) Kekhawatiran terjadinya
skenario terburuk ini beralasan. (3)Sebab,
kendati tentara Lebanon tampak
berupaya berada di posisi suara rakyat, mereka
tidak sendirian, kekuatan bersenjata lain yakni
Hizbullah sangat kuat berada di posisi lain.”

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Sebab‖. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok
berupa hal akibat mengenai
skenario
keenam
yaitu,
kompromi gagal dan Lebanon
kembali
terlibat
konflik
saudara seperti tahun 19751990an.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal sebab
mengenai tentara Lebanon
tampak berupaya berada di
posisi suara rakyat, mereka
tidak sendirian, kekuatan
bersenjata
lain
yakni
Hizbullah sangat kuat berada
di posisi lain.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Apalagi‖.
Pada
awal
paragraf merupakan kalimat
pokok mengenai kekhawatiran
terhadap masa jika tak segera
memperoleh solusi damai.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa pembuktian yang

“(1)Jika tak segera memperoleh solusi damai,
kekhawatiran terhadap masa depan Lebanon
makin tinggi.(2) Apalagi mulai tampak campur
tangan aktor-aktor kawasan. (3)Peran aktoraktor internasional seperti AS, Iran, Saudi, Uni
Emirat Arab, dan Qatar mulai disebut-sebut di
tengah protes panjang di seantero negeri.”

WhatsApp dan sejenisnya yang jadi
pemicu awal protes.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Skenario kelima adalah
kompromi.
Hal khusus:
1. Kekuatan rakyat lintas sektarian
akan berkompromi dengan elite sekte
baik dari Sunni, Syiah, maupun
Kristen Maronit. Mungkin juga Druze.
2. Terdapat beberapa problem jika
situasi ini yang berkembang.
Pola Akibat-Sebab
Catatan:
Hal akibat: Keenam, kompromi gagal
dan Lebanon kembali terlibat konflik
saudara seperti tahun 1975-1990 an.
Hal sebab: Sebab, kendati tentara
Lebanon tampak berupaya berada di
posisi suara rakyat, mereka tidak
sendirian, kekuatan bersenjata lain
yakni Hizbullah sangat kuat berada di
posisi lain

Pola Pembuktian
Catatan:
Apalagi mulai tampak campur tangan
aktor-aktor kawasan. Peran aktor-aktor
internasional seperti AS, Iran, Saudi,
Uni Emirat Arab, dan Qatar mulai
disebut-sebut di tengah protes panjang
di seantero negeri.

√

√

√
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mendukung kalimat pokok.
Bahwa, Apalagi mulai tampak
campur tangan aktor-aktor
kawasan. Peran aktor-aktor
internasional seperti AS, Iran,
Saudi, Uni Emirat Arab, dan
Qatar mulai disebut-sebut di
tengah protes panjang di
seantero negeri.
Tabel 3. Opini Kedaulatan Rakyat, 14 November 2019 “Desa Fiktif dan Dana Desa”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.O.14“(1)Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Tidak ada pemarka pola
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum pengembangan paragraf. Pada
P1
lama ini mengungkap hal baru yakni adanya awal paragraf merupakan
desa fiktif.(2) Desa tersebut merupakan desa tak kalimat pokok berupa hal
berpenghuni namun menerima dana desa. umum mengenai hasil Rapat
(3)Desa fiktif itu merujuk pada desa tak Kerja Komisi XI DPR RI
berpenghuni di Kabupaten Ponawe di Provinsi bersama Sri Mulyani Indrawati
Sulawesi Tenggara yang sengaja didaftarkan yang mengungkap hal baru
agar memperoleh jatah dana desa yang terkait desa fiktif. Setelah itu,
disalurkan pemerintah pusat. (4)Wakil Menteri dilanjutkan dengan kalimat
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan penjelas berupa hal khusus
Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyebutkan yang membahas mengenai
sejauh ini pihaknya menemukan 15 desa fiktif. desa fiktif.
(5)Menurutnya jumlah desa fiktif hanya 15.
(6)Tidak signifikan dibandingkan jumlah total
desa di Indonesia yang mencapai 79.954 desa.”

KR.O.14P2

“(1)Keberadaan desa fiktif ini merugikan negara
mengingat dana desa selalu meningkat setiap
tahun.(2) Tahun 2019 total alokasi dana desa
mencapai Rp 70 triliun dan pada 2020
mendatang akan mencapai Rp 72 triliun. (3)Dari
total Rp 70 triliun dana yang dikucurkan hingga
September 2019 serapan dana desa mencapai
63% atau Rp 42,2 triliun. (4)Menurut data
Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah desa di
Indonesia
terus
meningkat
sepanjang
kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
meski tak sebanyak di era Presiden SBY.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf.. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
mengenai
keberadaan desa fiktif yang
merugikan negara. Setelah itu,
dilajutkan dengan kalimat
penjelas berupa fakta sebagai
bukti. Bawa dari tahun 2019
alokasi dana desa mencapai 70
triliun dan tahun 2020
mendatang 72 triluiun.

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Rapat Kerja Komisi XI
DPR RI bersama Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati belum lama ini
mengungkap hal baru yakni adanya
desa fiktif.

Komentar
“Setuju”

Hal khusus:
1. Desa tersebut merupakan desa tak
berpenghuni namun menerima dana
desa.
2. Desa fiktif itu merujuk pada desa
tak berpenghuni di Kabupaten Ponawe
di Provinsi Sulawesi Tenggara yang
sengaja didaftarkan agar memperoleh
jatah dana desa yang disalurkan
pemerintah pusat.
Pola Pembuktian
Catatan:
1. Tahun 2019 total alokasi dana desa
mencapai Rp 70 triliun dan pada 2020
mendatang akan mencapai Rp 72
triliun.
2. Dari total Rp 70 triliun dana yang
dikucurkan hingga September 2019
serapan dana desa mencapai 63% atau
Rp 42,2 triliun.

√

Komentar
“Tidak Setuju”

Komentar

√
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KR.O.14P3

KR.O.14P4

KR.O.14P5

“(1)Dari 2014 hingga 2018 di era Jokowi
jumlah desa baru bertambah mencapai 1.741
desa.(2) Penambahan desa baru ditengarai
karena ada alokasi dana desa dari
pemerintah.(3) Sementara di era SBY justru
tumbuh lebih kencang meski tanpa dana desa.
(4)Dari 2011-2014 pertambahan desa baru
mencapai 3.581 desa.(5) Tidak menutup
kemungkinan sekarang ini akan terus muncul
desa baru.”
“(1)Keberadaan desa fiktif yang dilaporkan
untuk memperoleh kucuran anggaran tentu saja
tidak sesuai dengan prinsip dana desa yang
dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
(2)Jika desa fiktif dan tidak
berpenghuni namun mendapat kucuran dana
desa artinya ada pihak lain yang sengaja
memanfaatkan untuk kepentingan sendiri.
(3)Keberadaan desa fiktif di era dana desa
membuktikan kekhawatiran dana itu rentan
dikorupsi, menjadi kenyataan.”

“(1)Semangat dana desa ialah desentralisasi
pembangunan tidak hanya berpusat di perkotaan
tetapi juga pedesaan. (2)Dana desa ditujukan
untuk memperkuat sektor ekonomi produktif desa
khususnya
melalui
infrastruktur
dan
pemberdayaan masyarakat.(3) Data Indef (2018)
memperlihatkan dana desa belum mengangkat
kesejahteraan
rakyat
miskin
pedesaan.
(4)Mengutip data BPS penduduk miskin perMaret 2018 sebesar 9,82% atau 25,95%. (5)Jika
dirinci prosentase penduduk miskin di kota
7,02% sementara di desa 13,20%.”

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Sementara‖. Pada kalimat
pokok dan kalimat penjelas
membandingkan pertambahan
jumah desa baru di era Jokowi
dan di era SBY.

Pola Perbandingan
Catatan:
Sementara di era SBY justru tumbuh
lebih kencang meski tanpa dana desa.
Dari 2011-2014 pertambahan desa
baru mencapai 3.581 desa.

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Jika‖ yang mengacu pada
sebab. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok
berupa hal akibat mengenai
keberadaan desa fiktif yang
dilaporkan untuk memperoleh
kucuran anggaran yang tidak
sesuai dengan prinsip dana
desa yang dipergunakan untuk
kepentingan
masyarakat.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat-kalmat penjelas berupa
hal sebab mengenai terdapat
pihal lain yang memanfaatkan
dan
desa
fiktif
dan
membuktikan
kekhawatiran
dana tersebut rentan dikorupsi.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
khusus mengenai dana desa
sebagai
desentralisasi
pembangunan. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimatkalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai dana desa.

Pola Akibat- Sebab
Catatan:
Hal akibat: Keberadaan desa fiktif
yang dilaporkan untuk memperoleh
kucuran anggaran tentu saja tidak
sesuai dengan prinsip dana desa yang
dipergunakan untuk kepentingan
masyarakat.
Hal sebab:
1. Jika desa fiktif dan tidak
berpenghuni
namun
mendapat
kucuran dana desa artinya ada pihak
lain yang sengaja memanfaatkan
untuk kepentingan sendiri.
2. Keberadaan desa fiktif di era dana
desa membuktikan kekhawatiran dana
itu
rentan
dikorupsi,
menjadi
kenyataan.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Semangat dana desa ialah
desentralisasi pembangunan tidak
hanya berpusat di perkotaan tetapi
juga pedesaan.
Hal khusus:
1. Dana desa ditujukan untuk
memperkuat sektor ekonomi produktif
desa khususnya melalui infrastruktur
dan pemberdayaan masyarakat.
2. Data Indef (2018) memperlihatkan
dana desa belum mengangkat rakyat.

√

√

√
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KR.O.14P6

KR.O.14P7

KR.O.14P8

“(1)Anggaran
ini
rawan
diselewengkan
mengingat
besarnya
anggaran
yang
dikucurkan.(2) Di satu sisi potensi korupsi makin
besar
karena
persoalan
kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan desa.(3) Di
pihak lain banyak peraturan yang diterbitkan
justru membuat perangkat desa bingung dalam
melaksanakan.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berypa hal
akibat mengenai anggaran
dana
desa
rawan
diselewengkan karna jumlah
anggaran yang besar. Setelah
itu, dilanjtkan dengan kalimatkalimat penjelas berupa hal
akibat-akibat dapat terjadinya
dana
desa
yang
rawan
diselewengkan.

“(1)Lemahnya
pengawasan
Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) turut menjadi pemicu. (2)BPD
cenderung kurang berfungsi. (3)Meski dibentuk
hampir di semua desa
kinerja BPD tidaklah sekuat wakil rakyat di level
kabupaten atau provinsi. (4)Tak heran di era
dana desa orang berebut menjadi lurah dan
kades untuk dapat mengelola dana yang sangat
besar.”
“(1)Pemilihan kepala daerah tidak hanya rawan
politik uang juga rawan kepentingan karena
diperebutkan partai politik yang hendak
menguasai desa sebagai lumbung suara.(2)
Besaran potensi masalah yang akan terjadi
dengan pengucuran dana desa, aparat tingkat
desa memang harus dibekali kemampuan
mengelola dan mengalokasikan dana itu untuk
pembangunan prioritas
bukan sekadar infrastruktur. (3)Oleh karena itu,
peran BPD perlu lebih diperkuat untuk
mengimbangi eksekutif desa.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
mengenai
lemahnya pengawasan BPD
menjadi pemicu. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa pembuktian
bahwa BPD turut memicu.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada frasa
―Oleh karena itu‖. Pada awal
paragraf merupakan kalimatkalimat penjelas berupa halhal
khusus
mengenai
pemeilihan kepala daerah
rawan politik juga rawan
kepentingan
dan
potensi
masalah besar jika aparat
tingkat desa tidak dibekali
kemampuan mengelola dana
desa. Pada akhir paragraf
merupakan kalimat pokok
berupa hal umum mengenai
pentingnya peran BPD.

Pola Akibat-Sebab
Catatan:
Hal akibat: Anggaran ini rawan
diselewengkan mengingat besarnya
anggaran yang dikucurkan.
Hal sebab:
1. Di satu sisi potensi korupsi makin
besar karena persoalan kapasitas
penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Di pihak lain banyak peraturan
yang diterbitkan justru membuat
perangkat desa bingung dalam
melaksanakan.
Pola Pembuktian
Catatan:
1. BPD cenderung kurang berfungsi.
2. Meski dibentuk hampir di semua
desa kinerja BPD tidaklah sekuat
wakil rakyat di level kabupaten atau
provinsi.

Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus:
1. Pemilihan kepala daerah tidak
hanya rawan politik uang juga rawan
kepentingan karena diperebutkan
partai politik yang hendak menguasai
desa sebagai lumbung suara.
2. Besaran potensi masalah yang akan
terjadi dengan pengucuran dana desa,
aparat tingkat desa memang harus
dibekali kemampuan mengelola dan
mengalokasikan dana itu untuk
pembangunan prioritas
bukan sekadar infrastruktur.

√

√

√

Hal umum: Oleh karena itu, peran
BPD perlu lebih diperkuat untuk
mengimbangi eksekutif desa.
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Tabel 4. Opini Kedaulatan Rakyat, 20 November 2019 “Tembok Politikus Muda”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.O.20“(1)Perasaan menggelitik hati penulis, melihat Tidak ada pemarka pola
beberapa catatan berkaitan dengan Pemilihan pengembangan paragraf. Pada
P1
Umum (Pemilu) 2019. (2)Bukan terhadap awal paragraf yang merupakan
persaingan Joko Widodo (Jokowi) dengan kalimat
pokok
mengenai
Prabowo Subianto yang akhirnya „rujuk‟ dalam pendapat berupa perasaan
kabinet Indonesia Maju. (3)Bukan juga tentang penulis.
ketegangan tinggi diantara pendukung dari
kedua belah pihak semasa Pemilu 2019.(4)
Namun lebih terfokus tentang hasil Pemilihan
Legislatif (Pileg) 2019 yang ternyata masih jauh
dapat dikatakan puas terhadap representasi
anak muda.”
KR.O.20“(1)Keterpilihan politikus muda dalam parlemen Tidak ada pemarka pola
tidak menunjukkan angka memuaskan. (2)Hasil pengembangan paragraf.. Pada
P2
penelusuran yang dilakukan menemukan awal
paragraf
merupakan
anggota terpilih pada rentang usia dibawah 30 kalimat
pokok
mengenai
tahun hingga 40 tahun sebesar 16,20%.(3) Keterpilihan politikus muda
Persentase ini menurun sebesar 10% jika dalam
parlemen
tidak
dibandingkan dengan periode 2014-2019 menunjukkan
angka
lalu.(4) Forum Masyarakat Peduli Parlemen memuaskan.
Setelah
itu,
Indonesia (Formappi) menggoreskan catatan dilanjutkan dengan kalimat
bahwa hanya sebesar 17,20% politikus muda di penjelas berupa fakta sebagai
periode 2014-2019.”
bukti yang mendukung kalimat
pokok. Bahwa, persentase ini
menurun dibandingkan dengan
periode 2014-2019 lalu
KR.O.20“(1)Dalam menjelaskan pertanyaan diatas, ada Pemarka pola pengembangan
dua kemungkinan yang muncul. (2)Pertama, paragraf terdapat pada kata
P3
politikus muda yang tidak dicalonkan partai ―Pertama‖ dan ―Kedua‖. Pada
politik. (3)Kedua, politikus muda telah berhasil awal
paragraf
merupakan
dicalonkan oleh partai politik namun gagal kalimat pokok mengenai dua
memenangkan pemilu akibat dari permainan kemungkinan
menurunnya
strategi politik yang dimainkan. (4)Dengan kata presentase terpilihnya politukus
lain, politikus muda menghadapi dua tantangan muda. Setelah itu, kalimat
yaitu mendobrak kandidasi internal politik serta penjelas berupa penrincian dari
permainan strategi politik.”
dua kemungkinan pada kalimat
pokok.
KR.O.20“(1)Berkaitan tentang kandidasi internal partai Pemarka pola pengembangan
politik, partai politik memiliki kecenderungan paragraf terdapat pada kata
P4
untuk mengusung politikus yang „lebih‟ senior. ―Apalagi‖. Pada awal paragraf

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF
Pola Sudut Pandang
Catatan:
Perasaan menggelitik hati penulis,
melihat beberapa catatan berkaitan
dengan Pemilihan Umum (Pemilu)
2019. Bukan terhadap persaingan
Joko Widodo (Jokowi) dengan
Prabowo Subianto yang akhirnya
‗rujuk‘ dalam kabinet Indonesia
Maju.

Pola Pembuktian
Catatan:
1. Hasil penelusuran yang dilakukan
menemukan anggota terpilih pada
rentang usia dibawah 30 tahun
hingga 40 tahun sebesar 16,20%.
2. Persentase ini menurun sebesar
10% jika dibandingkan dengan
periode 2014-2019 lalu. Forum
Masyarakat
Peduli
Parlemen
Indonesia (Formappi) menggoreskan
catatan bahwa hanya sebesar 17,20%
politikus muda di periode 2014-2019.
Pola Pemerincian
Catatan:
1. Pertama, politikus muda yang
tidak dicalonkan partai politik.
2. Kedua, politikus muda telah
berhasil dicalonkan oleh partai
politik namun gagal memenangkan
pemilu akibat dari permainan strategi
politik yang dimainkan.

Pola Pembuktian
Catatan:
Apalagi jika yang bersangkutan

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak Setuju”

Komentar

√

√

√

√

146

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(2)Apalagi jika yang bersangkutan merupakan
elite di masa orde baru karena implikasinya
terhadap kesempatan lebih besar untuk menang
(Buhler, 2009). (3)Permainan strategi politik,
sangat jelas keuntungan akan didapat oleh
politikus senior yang telah memperoleh
konstituen yang setia.”

KR.O.20P5

KR.O.20P6

“(1)Menjawab dua problematisasi diatas, ada
salah satu contoh kasus unik dari seorang
politikus muda.(2) Politikus tersebut bernama
Danie Budi Tjahyono (atau akrab disapa Paman
Bete) yang telah berhasil menduduki jabatan di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
provinsi Jawa Tengah. (3)Dirinya dapat
mendobrak dominasi kandidasi internal dari
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIPerjuangan) yang terkenal akan ruang kandidasi
yang eksklusif (Sukmajati, 2016).”

“(1)Salah satu sebab dirinya dapat dicalonkan
ialah kontribusi terhadap partai yang akhirnya
menumbuhkan kedekatan dengan salah satu elite
politik. (2)Mau tidak
mau, politikus muda harus bekerja sekeras
mungkin untuk membangun citra di dalam partai
politik. (3)Dirinya harus mau melakukan
„pekerjaan‟ apapun. (4)„Kepasrahan‟ ini
nantinya akan berbuah kepada trust dari elite
politik untuk mengusungnya dalam pemilu.
(5)Karena dianggap sudah memahami arah
strategis partai politik dan sebagainya.”

merupakan kalimat pokok
mengenai kandidasi internal
partai politik yang cenderung
mengusung politikus yang
lebih senior. Setelah itu,
dilajutkan dengan kalimat
penjelas berupa fakta sebagai
bukti. Bahawa dengn politikus
senior kemungkinan menang.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal
paragraf
merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai kasus unik
dari seorang politikus muda.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas berupa hal
khusus
yang
membahas
politikus muda tersebut.

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada frasa
―Salah satu sebab‖. Pada
paragraf
awal
merupakan
kalimat pokok yang membahas
mengenai sebab politikus muda
tersebut dapat dicalonkan.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas berupa hal
akibat
karena
dicalonkan.
Bahwa, ia harus bekerja lebuh
keras, ia harus melakukan
pekerjaan apapun, dan ia harus
pasrah untuk mendapatkan

merupakan elite di masa orde baru
karena
implikasinya
terhadap
kesempatan lebih besar untuk
menang (Buhler, 2009).

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal
umum:
Menjawab
dua
problematisasi diatas, ada salah satu
contoh kasus unik dari seorang
politikus muda.
Hal Khusus:
1. Politikus tersebut bernama Danie
Budi Tjahyono (atau akrab disapa
Paman Bete) yang telah berhasil
menduduki jabatan di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
provinsi Jawa Tengah.
2.
Dirinya
dapat
mendobrak
dominasi kandidasi internal dari
Partai
Demokrasi
Indonesia
Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang
terkenal akan ruang kandidasi yang
eksklusif (Sukmajati, 2016).
Pola Sebab-Akibat
Catatan:
Hal sebab: Salah satu sebab dirinya
dapat dicalonkan ialah kontribusi
terhadap partai yang akhirnya
menumbuhkan kedekatan dengan
salah satu elite politik.

√

√

Hal akibat:
1. Mau tidak mau, politikus muda
harus bekerja sekeras mungkin untuk
membangun citra di dalam partai
politik.
2. Dirinya harus mau melakukan
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KR.O.20P7

KR.O.20P8

“(1)Kemenangan politikus muda ditentukan
terhadap
intensitas
berinteraksi
dengan
konstituen dan bahasa politis yang sederhana.
(2)Politikus muda harus dapat memanfaatkan
masa kampanye dengan membangun kedekatan
dengan cara khas anak muda, yaitu nongkrong.
(3)Jika dilakukan dengan rutin maka tidak
mungkin
mengubah
perilaku
memilih
masyarakat yang semula akan memilih calon
yang sudah diyakini akan dipilihnya.
(4)Pengungkapan diksi „sederhana‟ dalam
menggaet massa pun patut dilakukan.”

“(1)Politikus muda dihadapkan kepada tembok
besar bernama partai politik dan masyarakat.
(2)Namun bukan berarti tembok tersebut tidak
dapat diruntuhkan.
(3)Meruntuhkan tembok tersebut dapat berbagai
cara, namun dua cara diatas yaitu menjadi
„klien‟ salah satu elite politik dan strategi politik
ala politikus muda dapat
menjadi jawabannya. (4)Politikus muda wajib
dapat melakukan counter atas mindset selama
ini terhadap politikus bahwa caleg itu kaku,
cerdas menguraikan bahasa serius untuk
berkampanye, dan terdapat jarak antara sebagai
caleg dan masyarakat.”

trust.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal
paragraf
merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum
yang
membahas
kemenangan politikus muda.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kaliamt penjelas berupa hal
khusus
yang
membahas
politikus muda.

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Namum‖. Pada kalimat pokok
dan
kalimat
penjelas
membandingkan partai politik
yang menjadi tembok besar
tetapi dapat diruntuhkan.

Tabel 5. Opini Kedaulatan Rakyat, 21 November 2019 “Dana Siluman Desa Fiktif”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.O.21“(1)Dana desa siluman yang diungkap Menteri Tidak ada pemarka pola
Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada rapat pengembangan paragraf. Pada
P1
evaluasi kinerja tahun 2019 di depan anggota awal
paragraf
merupakan
DPR beberapa waktu yang lalu sontak membuat kalimat pokok berupa hal
publik kaget. (2)Menurut Sri Mulyani, adanya umum mengenai dana desa
dana desa yang rutin ditransfer dari pos belanja yang diungkap oleh Sri

‗pekerjaan‘ apapun.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Kemenangan politikus
muda ditentukan terhadap intensitas
berinteraksi dengan konstituen dan
bahasa politis yang sederhana.
Hal khusus:
1. Politikus muda harus dapat
memanfaatkan
masa
kampanye
dengan
membangun
kedekatan
dengan cara khas anak muda, yaitu
nongkrong.
2. Jika dilakukan dengan rutin maka
tidak mungkin mengubah perilaku
memilih masyarakat yang semula
akan memilih calon yang sudah
diyakini akan dipilihnya.
Pola Perbandingan
Catatan:
Namun bukan berarti tembok
tersebut tidak dapat diruntuhkan.

√

√

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Dana desa siluman yang
diungkap Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati pada rapat evaluasi
kinerja tahun 2019 di depan anggota

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak Setuju”

Komentar

√
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KR.O.21P2

KR.O.21P3

KR.O.21P4

APBN telah menjadi modus munculnya desadesa baru yang tidak wajar. (3)Karena tidak ada
penduduknya, namun untuk memperoleh dana
desa. (4)Kondisi ini sudah pasti merugikan
keuangan negara dan masyarakat desa yang
bersangkutan.”

Mulyani pada rapat evaluasi.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai hal yang
diungkap Sri Mulyani terkait
dana desa.

“(1)Dana desa yang dialokasikan dari pos
belanja APBN sejak tahun 2015 merupakan
amanat Undang-undang Desa Nomer 6 Tahun
2014. (2)Dana Desa adalah dana yang
bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
desa
yang
ditransfer
melalui
APBD
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat. (3)Dana desa
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
yang
pelaksanaannya diutamakan secara swakelola.
(4)Dengan menggunakan sumber daya/bahan
baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa
setempat.”
“(1)Sejak diluncurkan pada tahun 2015, jumlah
desa dan dana desa semakin bertambah.
(2)Pada tahun 2015 sebanyak 74.093 desa
dengan nilai dana desa sebesar Rp 20,46 triliun.
Pada tahun 2016 sebanyak 74.754 desa dengan
nilai dana desa sebesar Rp 46,98 triliun.
(3)Lalu, pada tahun 2017 dan 2018 masingmasing sebanyak 74.910 desa dengan nilai dana
desa masing-masing sebesar Rp 60 triliun Tahun
2019 sebanyak 74.954 desa dengan nilai dana
desa sebesar Rp 70 triliun. “

Pemarka pola pengembangan
paragraf tedrapt pada kata
―Dana desa‖, karena kata
tersebut diulang pada kalimatkalimat penjelas. Pada awal
paragraf merupakan kalimat
pokok yang menyebutkan
―dana desa‖. Setelah itu,
dilajutkan dengan kalimatkalimat
penjelas
yang
menggunakan awalan yang
sama seperti kalimat pokok.

“(1)Melalui dana desa pemerintah berhasil
membangun dan merevitalisasi jalan desa

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal
paragraf
merupakan
kalimat
pokok
mengenai
jumlah dana desa yang setiap
tahun bertambah. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimatkalimat penjelas berupa rincian
kenaikan dana desa setiap
tahunnya.

DPR beberapa waktu yang lalu sontak
membuat publik kaget.
Hal khusus:
1. Menurut Sri Mulyani, adanya dana
desa yang rutin ditransfer dari pos
belanja APBN telah menjadi modus
munculnya desa-desa baru yang tidak
wajar.
2. Karena tidak ada penduduknya,
namun untuk memperoleh dana desa.
Pola Perulangan
Catatan:
1. Dana Desa adalah dana yang
bersumber
dari
APBN
yang
diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer
melalui
APBD
kabupaten/kota dan digunakan untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
2. Dana desa diprioritaskan untuk
membiayai
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
yang
pelaksanaannya diutamakan secara
swakelola.
Pola Pemerincian
Catatan:
Pada tahun 2015 sebanyak 74.093
desa dengan nilai dana desa sebesar
Rp 20,46 triliun, tahun 2016 sebanyak
74.754 desa dengan nilai dana desa
sebesar Rp 46,98 triliun, tahun 2017
dan 2018 masing-masing sebanyak
74.910 desa dengan nilai dana desa
masing-masing sebesar Rp 60 triliun,
tahun 2019 sebanyak 74.954 desa
dengan nilaidana desa sebesar Rp 70
triliun.
Pola Akibat-Sebab
Catatan:

√

√

√
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sepanjang 191 ribu km, 1.140 km jembatan,
menyediakan 24.820 unit posyandu,
959 ribu unit sarana air bersih. (2)Keberhasilan
tersebut karena dana desa dapat juga digunakan
untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk
dalam prioritas penggunaan dana desa seperti
pembangunan pasar desa. (3)Juga Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung
desa, sumur bor, drainase, penahan tanah,
tambatan perahu, fasilitas mandi cuci kakus
setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
(4)Dengan memastikan pengalokasian dana desa
untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah
terpenuhi atau kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat
telah terpenuhi”

awal
paragraf
merupakan
kalimat pokok berupa akibat
mengenai melalui dana desa
pemerintah
berhasil
membangun
jalan
desa,
jembatan,
menyediakn
posyandu, dan unit sarana air.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas mengenai
sebab
keberhasilan
pada
kalimat pokok.

“(1)Kini, dana desa siluman yang diungkap
Menteri Keuangan telah ditindaklanjuti oleh
Kementerian Keuangan, Kemenko PMK,
Kemendagri, Kemendes, dan Polri dengan
melakukan koordinasi, kerja sama. (2)Kebijakan
ke depan, agar desa yang memperoleh alokasi
dana desa benar-benar sesuai kriteria peraturan
pemerintah tentang pembentukan desa dan
alokasi
dana
desa
agar
benar-benar
sesuai
peruntukannya maka diperlukan koordinasi yang
lebih optimal antarkementerian terkait beserta
optimalisasi pengawasan antarkementerian dan
pihak-pihak terkait.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal
paragraf
merupakan
kalimat pokok berupa sebab
yaitu, dana desa siluman yang
telah diungkap oleh menteri
keungan telah ditindaklanjuti.
Setelah itu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas berupa akibat,
yakni
agar
desa
yang
memperoleh alokasi dana desa
benar-benar sesuai kriteria
peraturan pemerintah tentang
pembentukan desa dan alokasi
dana desa agar benar-benar
sesuai peruntukannya.

Hal akibat: Melalui dana desa
pemerintah berhasil membangun dan
merevitalisasi jalan desa sepanjang
191 ribu km, 1.140 km jembatan,
menyediakan 24.820 unit posyandu,
959 ribu unit sarana air bersih.
Hal sebab:
1. Keberhasilan tersebut karena dana
desa dapat juga digunakan untuk
membiayai kegiatan yang tidak
termasuk dalam prioritas penggunaan
dana desa seperti pembangunan pasar
desa.
2. Juga Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes), pembangunan embung
desa, sumur bor, drainase, penahan
tanah, tambatan perahu, fasilitas
mandi cuci kakus setelah mendapat
persetujuan bupati/walikota.
3. Dengan memastikan pengalokasian
dana desa untuk kegiatan yang
menjadi prioritas telah terpenuhi atau
kegiatan
pembangunan
dan
pemberdayaan
masyarakat
telah
terpenuhi.
Pola Sebab-AKibat
Catatan:
Hal sebab: Kini, dana desa siluman
yang diungkap Menteri Keuangan
telah
ditindaklanjuti
oleh
Kementerian Keuangan, Kemenko
PMK, Kemendagri, Kemendes, dan
Polri dengan melakukan koordinasi,
kerja sama.

√

Hal akibat: Kebijakan ke depan, agar
desa yang memperoleh
alokasi dana desa benar-benar sesuai
kriteria peraturan pemerintah tentang
pembentukan desa dan alokasi dana
desa
agar
benar-benar
sesuai
peruntukannya
maka
diperlukan
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koordinasi yang lebih optimal
antarkementerian
terkait
beserta
optimalisasi
pengawasan
antarkementerian dan pihak-pihak
terkait.
Tabel 6. Opini Kedaulatan Rakyat, 23 November 2019 “Mengevaluasi Pilkada Langsung”
KODE
DATA
PEMARKA POLA
DATA
PENGEMBANGAN
KR.O.23P1

KR.O.23P2

KR.O.23P3

“(1)Di tengah tahapan Pilkada 2020 sedang
berlangsung, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian mempertanyakan apakah pilkada
langsung saat ini masih relevan? (2)Menurut
Tito, pilkada langsung memang bermanfaat
karena rakyat berpartisipasi menentukan kepala
daerah. (3)Tapi mudharatnya, ongkos politik
bagi calon sangat besar. (4)Sehingga kepala
daerah terpilih riskan melakukan korupsi. Untuk
itu, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan
pilkada.”
“(1)Pernyataan Mendagri tersebut mendapat
tanggapan beragam. (2)Meski sebagian besar
setuju adanya evaluasi terhadap pelaksanaan
pilkada langsung, namun sejauh mana evaluasi
itu dilakukan masih beragam. (3)Setidaknya ada
dua pendapat terkait evaluasi pilkada, yakni
mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat
DPRD atau mempertahankan pilkada langsung
dengan perbaikan atau revisi peraturan.”
“(1)Jika kita tengok ke belakang, munculnya
pilkada
langsung
bukannya
a-historis.
(2)Pilkada langsung yang muncul bersamaan
terbitnya reformasi politik adalah jawaban atas
bangkrutnya pengelolaan negara oleh Orde
Baru
(Orba)
yang
otoriter-sentralistik.
(3)Desakan untuk melakukan desentralisasi pun
tidak terelakkan, baik di ranah administrasi
(bagaimana pemerintah mengelola negara),
maupun di ranah politik (bagaimana rakyat turut
mengambil bagian dalam penentuan kebijakan,
termasuk memilih pemimpin di daerahnya).”

POLA PENGEMBANGAN
PARAGRAF

Ditandai dengan menempatkan
rumusan pertanyaan di awal
paragraf
sebagai
kalimat
pokok. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok
berupa pertanyaan mengenai
kerelevanan pilkada langsung.
Setelah itu, dilajutkan dengan
kalimat-kalimat penjelas yang
mendukung kalimat pokok.

Pola Pertanyaan
Catatan:
Di tengah tahapan Pilkada 2020
sedang berlangsung, Menteri Dalam
Negeri
Tito
Karnavian
mempertanyakan apakah pilkada
langsung saat ini masih relevan?

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Meski‖. Pada kalimat pokok
di awal paragraf dikatakan
terdapat tanggapan beragam
terkait pertanyaan Memdagri.
Setelah itu, dibandingkan
dengan
kalimat
penjelas
bahwa sebagian besar setuju.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
mengenai
munculnya pilkada langsung
bukannya berlawanan dengan
sejaraf atau a-historis. Setelah
itu, dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
mengenai penjelasan pilkada
langsung.

Pola Perbandingan
Catatan:
Meski sebagian besar setuju adanya
evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada
langsung, namun sejauh mana evaluasi
itu dilakukan masih beragam.

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Jika kita tengok ke
belakang, munculnya pilkada langsung
bukannya a-historis.
Hal khusus:
1. Pilkada langsung yang muncul
bersamaan terbitnya reformasi politik
adalah jawaban atas bangkrutnya
pengelolaan negara oleh Orde Baru
(Orba) yang otoriter-sentralistik.
2.
Desakan
untuk
melakukan

√
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KR.O.23P4

KR.O.23P5

KR.O.23P6

“(1)Sejarah panjang pilkada langsung awalnya
dimulai terbitnya UU No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan
Daerah,
yang
memberi
kewenangan DPRD untuk memilih kepala
daerah. (2)Sebelumnya, urusan menentukan
kepala daerah sepenuhnya menjadi kewenangan
Pusat (Presiden dan Mendagri), yang diatur UU
No 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan di
Daerah. (3)Dengan diberlakukannya UU No 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin
daerah yang semula dititipkan kepada DPRD,
ditarik dan diterapkan langsung oleh rakyat.”
“(1)Jadi, pilkada langsung intinya penggunaan
kedaulatan (secara langsung) oleh rakyat dalam
memilih dan menentukan pemimpin di daerah.
(2)Namun jika dicermati, ada sejumlah regulasi
dan praktik yang mereduksi kedaulatan rakyat
dalam menentukan pemimpin di daerahnya.”

“(1)Pertama, aturan tentang pencalonan. Di
fase awal pilkada (UU No 32 tahun 2004), yang
berhak mengajukan pasangan calon hanya
partai politik (parpol) atau gabungan parpol.
(2)Meski di fase kedua (UU No 12 tahun 2008)
dibuka peluang dari unsur perseorangan, namun
syaratnya berat. (3)Di fase ketiga (UU No 1
tahun 2015 diubah terakhir dengan UU No 10
tahun 2016), baik syarat persentase parpol
maupun
dukungan
calon
perseorangan
dinaikkan sehingga lebih memberatkan.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
mengenai
sejarah
panjang
pilkada
langsug.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa fakta yang
mendukung kalimat pokok,
bahwa sebelumnya urusan
menetukan kepala daerah
menjadi kewenangan pusat
lalu diberlakukannya UU No
23 tahun 2004 kewenangan
pusat berubah.
Pemarka pola pengembangan
paragraf tedapt pada kata
―Namun‖.
Pada
kalimat
pokok dan kalimat penjelas
membandingkan
konsep
pilkada
langsung dengan
kenyataan yang masih terjadi
dalam menentukan pemimpin
daerah.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada frasa
―Di fase awal‖, ―Di fase
kedua‖, dan ―Di fase ketiga‖.
Pada awal paragraf merupakan
kalimat
pokok
mengenai
aturan pencalonan. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa rincian fase
dari aturan pencalonan.

desentralisasi tidak terelakkan, baik di
ranah administrasi, maupun di ranah
politik.
Pola Pembuktian
Catatan:
1. Sebelumnya, urusan menentukan
kepala daerah sepenuhnya menjadi
kewenangan Pusat (Presiden dan
Mendagri), yang diatur UU No 5 tahun
1974 tentang Pemerintahan di Daerah.
2. Dengan diberlakukannya UU No 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, kedaulatan rakyat dalam
memilih pemimpin daerah yang
semula dititipkan kepada DPRD,
ditarik dan diterapkan langsung oleh
rakyat.
Pola Perbandingan
Catatan:
Namun jika dicermati, ada sejumlah
regulasi dan praktik yang mereduksi
kedaulatan rakyat dalam menentukan
pemimpin di daerahnya.

Pola Pemerincian
Catatan:
1. Di fase awal pilkada (UU No 32
tahun 2004), yang berhak mengajukan
pasangan calon hanya partai politik
(parpol) atau gabungan parpol.
2. Meski di fase kedua (UU No 12
tahun 2008) dibuka peluang dari unsur
perseorangan, namun syaratnya berat.
3. Di fase ketiga (UU No 1 tahun 2015
diubah terakhir dengan UU No 10
tahun 2016), baik syarat persentase
parpol maupun dukungan calon
perseorangan dinaikkan sehingga lebih
memberatkan.

√

√

√
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KR.O.23P7

KR.O.23P8

KR.O.23P9

“(1)Kedua, rekrutmen bakal pasangan calon
yang dilakukan parpol diwarnai praktik yang
tidak demokratis. (2)Proses rekrutmen di
internal parpol lebih bersifat top-down dan
sentralistik (ditentukan oleh pengurus pusat).
(3)Juga penuh dengan aroma oligarki serta
kentalnya hubungan kekerabatan.(4) Ketiga,
praktik money politics, baik dilakukan calon
ketika „membeli‟ kendaraan (parpol) untuk
mencalonkan diri maupun „membeli pemilih‟ di
bilik suara. (5)Keempat, tingkat partisipasi
masyarakat mengikuti pilkada di sejumlah
daerah cenderung rendah. (6)Di Pilkada 2018,
Provinsi Riau dan Kaltim memiliki partisipasi
yang rendah, yakni 58%. Bahkan di Pilkada
2015, partisipasi masyarakat Kota Medan hanya
mencapai 25,38%.”
“(1)Keempat hal tersebut sedikit banyak
mereduksi cita-cita Pilkada langsung yang
tujuan pokoknya memberi ruang pada
kedaulatan rakyat dalam rangka menentukan
pemimpin di daerahnya. (2)Tokoh yang
dikehendaki rakyat tidak serta merta bisa
menjadi pasangan calon jika tidak diusung
parpol. (3)Memang dimungkinkan lewat jalur
perseorangan, namun syaratnya amat berat.”

“(1)Rakyat juga tidak sepenuhnya berdaulat,
karena praktik money politics begitu merajalela.
(2)Tak jarang yang digunakan dasar oleh
pemilih dalam menentukan pilihan hanya
seberapa besar mereka menerima materi
(amplop). (3)Disamping itu, kedaulatan rakyat
tidak akan maksimal dengan rendahnya
partisipasi masyarakat dalam mengikuti
coblosan di Pilkada.”

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Kedua‖,
―Ketiga‖, dan
―Keempat‖. Pada kalimat
pokok dan kalimat penjelas
merupakan
lanjutan
dari
paragraf sebelumnya.

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai keepat hal
tersebut
yang
bertujuan
memberi
ruang
pada
kedaulatan
rakyat
dalam
menentukan pemimpin di
daerahnya.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khusus
mengenai calon pemimpin di
daerajnya.

Pemarka pola pengembangan
patagraf terdapat pada frasa
―Di samping itu‖. Pada
kalimat pokok dan kalimat
penjelas
membandingkan
praktik money politics sebagai
dasar menentukan pemimpin
dan kedaulatan rakyat tidak
akan
maksimal
dengan

Pola Pemerincian
Catatan:
1. Kedua, rekrutmen bakal pasangan
calon yang dilakukan parpol diwarnai
praktik yang tidak demokratis.
2. Ketiga, praktik money politics, baik
dilakukan calon ketika ‗membeli‘
kendaraan
(parpol)
untuk
mencalonkan diri maupun ‗membeli
pemilih‘ di bilik suara.
3. Keempat, tingkat partisipasi
masyarakat mengikuti pilkada di
sejumlah daerah cenderung rendah.

√

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Keempat hal tersebut
sedikit banyak mereduksi
cita-cita Pilkada langsung yang tujuan
pokoknya memberi ruang dalam
rangka menentukan pemimpin di
daerahnya.
√
Hal khusus:
1. Tokoh yang dikehendaki rakyat
tidak serta merta bisa menjadi
pasangan calon jika tidak diusung
parpol.
2. Memang dimungkinkan lewat jalur
perseorangan, namun syaratnya amat
berat.
Pola Perbandingan
Catatan:
Disamping itu, kedaulatan rakyat tidak
akan maksimal dengan rendahnya
partisipasi
masyarakat
dalam
mengikuti coblosan di Pilkada.

√
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KR.O.23P10

“(1)Dari empat problem yang menggerogoti
kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin
di daerah tersebut, solusinya harus melalui
revisi undang-undang (terutama problem
pertama dan kedua). (2)Evaluasi pilkada di
tengah tahapan yang sedang berjalan akan
menyulitkan penyelenggara dan pihak terkait.
(3)Jadi, yang paling memungkinkan adalah
mengoptimalkan pelaksanaan atas regulasi yang
ada.”

rendahnya
partisipasi
masyarakat.
Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Jadi‖. Pada awal paragraf
merupakan
kalimat-kalimat
penjelas berupa hal khusus
mengenai
problem
yang
menggerogoti
kedaulatan
rakyat dan evaluasi pilkada
dapat
menyulitkan
penyelenggara. Pada akhir
paragraf merupakan kalimat
pokok berupa kesimpulan dari
kalimat-kalimat
penjelas
sebelumnya yang bersifat
umum.

Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus:
1. Dari empat problem yang
menggerogoti kedaulatan rakyat dalam
menentukan pemimpin di daerah
tersebut, solusinya harus melalui revisi
undang-undang (terutama problem
pertama dan kedua).
2. Evaluasi pilkada di tengah tahapan
yang
sedang
berjalan
akan
menyulitkan penyelenggara dan pihak
terkait.

√

Hal umum: Jadi, yang paling
memungkinkan
adalah
mengoptimalkan pelaksanaan atas
regulasi yang ada.
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Berita Utama
Tabel 1. Berita Utama Kedaulatan Rakyat, 3 November 2019 “Diwarnai Pengusiran Calon Ketum, Iwan Bule Pimpin PSSI”
KODE
DATA
UNSUR-UNSUR
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PARAGRAF
PARAGRAF
KR.BU.3P1

KR.BU. 3P2

KR.BU.3P3

KR.BU.3P4

“(1)Hal tersebut disampaikan Gianni kepada
Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria usai Kongres
Luar Biasa (KLB) PSSI di Hotel Shangri-La
Jakarta. (2)”Saya mengucapkan selamat dan
saya menaruh harapan besar di bawah kepemimpinan Anda (Iwan Bule), sepakbola In
donesia akan bangkit,” ujar Gianni seperti
dalam keterangan resmi yang diterima di
Jakarta, Sabtu (2/11). (3)Gianni juga
mengatakan ia akan segera mengagendakan
untuk datang ke Indonesia dan bertatap muka
langsung dengan Ketum PSSI terpilih itu.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai hal
yang disampaikan Gianni
kepada Sekjen PSSI. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kutipan pembicaraan Gianni
sebabgi
bukti
yang
mendukung kalimat pokok.

“(1)Iwan Bule resmi terpilih sebagai Ketua Umum
PSSI periode 2019-2023
sesuai hasil KLB
Pemilihan. (2)Perwira tinggi di kepolisian itu
mengalahkan dua calon ketua umum lainnya,
Rahim Soekasah dan Arif Putra Wicaksono.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai
terpilihnya Iwan Bule sebagai
ketua umum PSSI. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa fakta yang
mengatakan bahwa Iwan Bule
mengalahkan dua claon ketua
lainnya.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kaimat pokok mengenai Iwan
Bule meraih 82 suara dari 85
suara voters. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa rincian dari
85 suara tersebut.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
Pada
awal
paragraf
merupakan kalimat pokok

“(1)Iwan Bule meraih 82 suara dari total 85
suara voters, sementara Rahim dan Arif tidak
mendapat suara. (2)Adapun tiga suara lainnya
abstain saat berlangsungnya pemungutan suara
dan satu suara lagi tidak ikut memilih alias walk
out yakni perwakilan Persis Solo.”

“(1)Sebelum penghitungan suara dimulai,
lima Calon Ketum PSSI diusir dari arena
Kongres PSSI. (2)Kelimanya adalahVijaya
Fitriyasa, Fary Djemy Francis, Yesayas

Pola Pembuktian
Catatan:
1. ‖Saya mengucapkan selamat dan
saya menaruh harapan besar di bawah
kepe- mimpinan Anda (Iwan Bule),
sepakbola In donesia akan bangkit,‖
ujar Gianni seperti dalam keterangan
resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu
(2/11).
2. Gianni juga mengatakan ia akan
segera mengagendakan untuk datang
ke Indonesia dan bertatap muka
langsung dengan Ketum PSSI terpilih
itu.
Pola Pembuktian
Catatan:
Perwira tinggi di kepolisian itu
mengalahkan dua calon ketua umum
lainnya, Rahim Soekasah dan Arif Putra
Wicaksono.

Pola Pemerincian
Catatan:
Adapun tiga suara lainnya abstain saat
berlangsungnya pemungutan suara dan
satu suara lagi tidak ikut memilih alias
walk out yakni perwakilan Persis Solo.

Pola Pemerincian
Catatan:
Lima Calon Ketum PSSI diusir dari
arena Kongres PSSI. . Kelimanya

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√

√

√
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Oktavianus, Sarman El-Hakim dan Aven S
Hinelo.”

mengenai
sebelum
penghitungan suara, lima
Calon Ketum PSSI diusir dari
arena. Setelah itu, dilanjutkan
dengan kalimat penjelas yang
berisi nama-nama kelima
Calon Ketum PSSI tersebut.

adalah Vijaya Fitriyasa, Fary Djemy
Francis, Yesayas Oktavianus, Sarman
El-Hakim dan Aven S Hinelo.

Tabel 2. Berita Utama Kedaulatan Rakyat, 8 November 2019 “Nakhoda Baru Kulon Progo Perlu Gerak Cepat”
KODE
DATA
UNSUR-UNSUR
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PARAGRAF
PARAGRAF
KR.BU.8P1

KR.BU.8P2

“(1)“Ibarat sebuah kapal, kini Kulonprogo telah
memiliki
nakhoda
sekaligus
merangkap
navigator baru. (2)Namun sesungguhnya, Bupati
yang sementara belum memiliki Wakil Bupati ini
lebih daripada seorang nakhoda yang membawa
kapal ke pelabuhan berikutnya, tetapi juga
sumber inspirasi dan kearifan bagi seluruh rakyatnya,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X pada pelantikan Bupati
Kulonprogo Sisa Masa Jabatan 20l9-2022 Drs H
Sutedjo menggantikan dr Hasto Wardoyo
SpOG(K) di Bangsal Kepatihan Yogya- karta,
Kamis (7/11).”
“(1)Sultan HB X menekankan, secara
spesifik sesuai visi-misinya, Bupati
Kulonprogo
pernah
menjanjikan
pembangunan „Kulonprogo yang Sehat‟
dengan
tagline
„Membangun
Desa
Menumbuhkan Kota‟. Visi itu sudah
tertuang pada RPJMD 2017-2022 dalam
kerangka RPJPD dan diwadahi dalam
APBD tahunan yang dijabarkan menuju
Visi „Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis
Ekonomi Kerak- yatan‟. (2)„Kulonprogo
Sehat‟ bisa dicapai dengan good
governance berbasis Desa Sehat oleh
Forum Komunikasi Desa Sehat.”

Pemarka pola pengembangan
paragraf terdapat pada kata
―Namun‖. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok
mengenai Kulonprogo yang
diibaratkan sebagai sebuah
kapal yang telah memiliki
nakloda
beru.
Lalu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas
yang
membandingkan
kalau
Kulonptogo
tidak
hanya
memiliki nahkoda beru tetapi
juga sumber inspirasi dan
kearifan.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa hal
umum mengenai visi dan misi
Bupati Kulonprogo. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai visi dari
Bupati Kulonprogo tersebut.

Pola Perbandingan
Catatan:
Namun sesungguhnya, Bupati yang
sementara belum memiliki Wakil
Bupati ini lebih daripada seorang
nakhoda yang membawa kapal ke
pelabuhan berikutnya, tetapi juga
sumber inspirasi dan kearifan bagi
seluruh rak- yatnya.

Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Sultan HB X menekankan,
secara spesifik sesuai visi-misinya,
Bupati
Kulonprogo
pernah
menjanjikan
pembangunan
‗Kulonprogo yang Sehat‘ dengan
tagline
‗Membangun
Desa
Menumbuhkan Kota‘.

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

√

Hal khusus:
1. Visi itu sudah tertuang pada RPJMD
2017-2022 dalam kerangka RPJPD dan
diwadahi dalam APBD tahunan yang
dijabarkan menuju Visi ‗Penguatan
Ekonomi Lokal Berbasis Ekonomi
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KR.BU.8P3

KR.BU.8P4

KR.BU.8P5

“ (1)Untuk itu, Gubernur DIY meminta
kepemimpinan Bupati Kulonprogo ini hendaknya
dapat melanjutkan apa yang sudah dirintis
kepemimpinan sebelumnya dan mewujudkan
potensi itu menjadi realisasi demi sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat. (2)Mantan Bupati
Kulonprogo Hasto Wardoyo mengungkapkan, ada
tiga hal yang harus diselesaikan dalam sisa masa
jabatan 2017-2022. (3)Tiga proyek strategis di
Kulonprogo yang harus dikawal sebaik-baiknya di
antaranya Bedah Menoreh, karena kalau proyek
ini tidak dikawal betul, dikhawatirkan tidak
sukses.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai
Gubernur DIY yang meminta
kepemimpinan
Bupati
Kulonprogo melanjutkan apa
yang telah dirintis dari
kepemimpinan sebelumnya.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa hal khusus mengenai
apa saja yang telah dirintis
dari kepemimpinan yang
sebelumnya
dan
dapat
dilanjutkan.

“(1)Kedua, membangun ekosistem di sekitar
BIY, Aerotropolis, Airport City, termasuk trase
untuk jalan tol dan kereta api.(2) Ketiga, satu
hal yang sangat strategis dan membutuhkan
perhatian serius yaitu pemindahan Kota Wates
yang sudah dimasukkan dalam grand design
pembangunan Kulonprogo ke Margosari.”

Pemarka pola pengembangan
paragraph terdapat pada kata
―Kedua‖, dan ―Ketiga‖. Pada
paragraf tersebut, kalimat
pokok dan kalimat penjelas
merupakan perincian lanjutan
dari paragraf sebelumnya
mengenai apa saja yang sudah
dirintis dan dapat dilanjutkan.

“(1)Hasto optimis Sutedjo bisa menjalankan
semua program tersebut dengan baik.
(2)Terlebih
sebelumnya
Sutedjo
pernah
menduduki berbagai jabatan mulai Carik,
Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas, Wakil
Bupati sampai Bupati. (3)Semua prestasi luar

Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada frasa
―Terlebih
sebelumnya‖.
Pada
awal
paragraf
merupakan kalimat pokok
mengenai Keoptimisan Hasto

Kerak- yatan‘.
2. ‗Kulonprogo Sehat‘ bisa dicapai
dengan good governance berbasis Desa
Sehat oleh Forum Komuni- kasi Desa
Sehat.
Pola Umum-Khusus
Catatan:
Hal umum: Gubernur DIY meminta
kepemimpinan Bupati Kulonprogo ini
hendak- nya dapat melanjutkan apa
yang sudah dirintis kepemimpinan
sebelumnya dan mewujudkan potensi
itu menjadi realisasi demi sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.
Hal khusus:
1. Mantan Bupati Kulonprogo Hasto
Wardoyo mengungkapkan, ada tiga hal
yang harus diselesaikan dalam sisa
masa jabatan 2017-2022. 2. Tiga proyek
strategis di Kulonprogo yang harus
dikawal sebaik-baiknya di antaranya
BedahMenoreh, karena kalau proyek ini
tidak dikawal betul, dikhawatirkan tidak
sukses.
Pola Pemerincian
Catatan:
1. Kedua, membangun ekosistem di
sekitar BIY, Aerotropolis, Airport
City, termasuk trase untuk jalan tol dan
kereta api.
2. Ketiga, satu hal yang sangat
strategis dan membutuhkan perhatian
serius yaitu pemindahan Kota Wates
yang sudah dimasukkan dalam grand
design pembangunan Kulonprogo ke
Margosari.
Pola Pembuktian
Catatan:
Terlebih sebelumnya Sutedjo pernah
menduduki berbagai jabatan mulai
Carik, Kepala Desa, Camat, Kepala
Dinas, Wakil Bupati sampai Bupati.

√

√

√
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biasa tersebut menjadi bekal tersendiri dalam
menyukseskan sejumlah program strategis di
Kulonprogo.”

KR.BU.8P6

“ (1)Sedangkan Sutedjo menegaskan, dirinya
akan memanfaatkan dua tahun sisa masa
jabatannya dengan bekerja optimal memberikan
yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan pembangunan
wilayah Kulonprogo dan berkaitan dengan telah
beroperasinya
BIY.
(2)“Kami
akan
mendayagunakan momentum beroperasionalnya
bandara dengan sebaik-baiknya. (3)Kami tidak
mau kehilangan momentum dan harus
memanfaatkan kesem- patan sebaik-baiknya.
(4)Karena momentum tidak datang berkali-kali,
sehingga keberadaan bandara merupakan
momentum
yang
sangat
baik
untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan daerah,” tegas Sutedjo.”

Sutedjo
yang
dapat
menjalankan semua program
dengan baik. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas mengenai jabtan
yang sebelumnya pernah
diduduki oleh Sutedji sebagai
fakta
yang
dapat
membuktikan pernyataan pada
kalimat pokok.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai
Sutedjo akan memanfaatkan
dua
tahun
sisa
masa
jabatannya dengan bekerja
optimal memberikan yang
terbaik bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan
kemajuan
pembangunan
wilayah Kulonprogo dan
berkaitan
dengan
telah
beroperasinya BIY. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat penjelas berupa bukti
kutipan
perkataan
yang
disampaikan oleh Sutedjo.

Semua prestasi luar biasa tersebut
menjadi bekal tersendiri dalam
menyukseskan sejumlah program
strategis di Kulonprogo.

Pola Pembuktian
Catatan:
―Kami
akan
mendayagunakan
momentum beroperasionalnya bandara
dengan sebaik-baiknya. Kami tidak
mau kehilangan momentum dan harus
memanfaatkan kesempatan sebaikbaiknya. Karena momentum tidak
datang
berkali-kali,
sehingga
keberadaan
bandara
merupakan
momentum yang sangat baik untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan kemajuan daerah,‖
tegas Sutedjo.

Tabel 3. Berita Utama Kedaulatan Rakyat, 13 November 2019 “Pemilihan Langsung Dipertahankan”
KODE
DATA
UNSUR-UNSUR
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PARAGRAF
PARAGRAF
KR.BU.13P1

“ (1)Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian memunculkan gagasan agar pemilihan
kepala daerah di sejumlah daerah tertentu
dikembalikan kepada DPRD. (2)Menurutnya,
pilkada langsung lebih banyak mudharat
ketimbang hal positif. (3)Karena itu, ia
mengusulkan agar pembuat undang-undang
melakukan kajian kembali terhadap sistem
pelaksanaan pilkada secara langsung.”

Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada frasa
―Karena itu‖. Pada awal
paragraf merupakan kalimatkalimat penjelas berupa hal
khusus mengenai gagasan
Mendagri Tito Karavian agar
pemilihan
kepala
daerah
disejumlah daerah tertentu
dikembalikan kepada DPRD.

Pola Khusus-Umum
Catatan:
Hal khusus: Menteri Dalam Negeri Tito
Karnavian memunculkan gagasan agar
pemilihan kepala daerah di sejumlah
daerah tertentu dikembalikan kepada
DPRD

√

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

Hal Umum: Ia mengusulkan agar
pembuat undang-undang melakukan
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KR.BU.13P2

KR.BU.13P3

KR.BU.13P4

“ (1)Sementara itu, peneliti LIPI Siti Zuhro
menyebut pilkada langsung memang perlu
dievaluasi penyelenggaraannya. (2)Menurutnya,
jika pilkada langsung hanya menjadi ajang
transaksi politik maka dapat membahayakan
demokrasi.”

“ (1)Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI
Puan Maharani menyebut bahwa dalam proses
evaluasinya harus dilakukan secara hati-hati.
(2)”Memang banyak hal yang perlu dievaluasi,
kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II
dan mengkaji hal itu secara hati-hati.
(3)Jangan sampai (demokrasi) kita mundur ke
belakang,” ujar Puan.”
“ (1)Ia menjelaskan, persoalan Pilkada di
setiap daerah berbeda-beda. (2)Maka dari itu
ia menyarankan DPR tak perlu mengevaluasi
secara menyeluruh kebijakan tersebut, tetapi
mengevaluasi secara kasus perkasus.

Setelah itu, pada akhir
paragraf merupakan kalimat
pokok berupa hal umum
mengenai usulan pembuat
undang-undang
melakukan
kajian kembali terhadap sistem
pelaksanaan pilkada secara
langsung.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa akibat
pilkada
langsung
perlu
dievaluasi
penyelenggaraannya. Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat penjelas berupa sebab
mengenai pilkada langsung
yang perlu dievaluasi karena
dapat menjadi ajang transaksi
politik
maka
dapat
membahayakan demokrasi.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
Kalimat penjelas berisi fakta
berupa
ujaran
untuk
mendukung kalimat pokok.
Bahwa proses evaluasi harud
dilakukan secara hati-hati agar
jangan sampai demokrasi
menjadi mundur ke belakang.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok berupa sebab
kalau persoalan pilkada di
setiap daerah berbeda-beda.
Lalu, dilanjutkan dengan
kalimat penjelas berupa akibat
persoalan yang berbeda-beda
pada setiap daerah maka DPR
tak perlu mengevaluasi secara
menyeluruh
kebijakan

kajian kembali ter- hadap sistem
pelaksanaan pilkada secara langsung.

Pola Akibat-Sebab
Catatan:
Hal akibat: Siti Zuhro menyebut
pilkada langsung memang perlu
dievaluasi penyeleng- garaannya
Hal sebab: jika pilkada langsung hanya
menjadi ajang transaksi politik maka
dapat memba- hayakan demokrasi.

Pola Pembuktian
Catatan:
‖Memang banyak hal yang perlu
dievaluasi, kemudian ada urgensi tertentu itu Komisi II dan mengkaji hal
itu secara hati-hati. Jangan sampai
(demokrasi) kita mundur ke belakang,‖
ujar Puan.

√

√

Pola Sebab-Akibat
Catatan:
Hal sebab: Ia menjelaskan, persoalan
Pilkada di setiap daerah berbeda-beda.
Hal akibat: Maka dari itu ia
menyarankan
DPR
tak
perlu
mengevaluasi
secara
menyeluruh
kebijakan tersebut, tetapi mengevaluasi secara kasus perkasus.

√
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KR.BU.13P5

KR.BU.13P6

“ (1)Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra, Fadli Zon mendukung adanya
evaluasi dalam pemilihan kepala daerah
(Pilkada) secara langsung. Menurutnya, tak
semua wilayah di Indonesia perlu melakukan
pemilihan secara langsung.(2)”Saya kira
sebaiknya memang dikaji lebih dalam.
(3)Bagaimana manfaat dan kurang manfaatnya
dilakukan pilkada secara langsung atau secara
langsung tidak langsung,” ujar Fadli. (4)Ia
menjelaskan, sebelumnya DPR telah setuju
terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD.
(5)Sebab, Presiden ke-6 Republik Indonesia
Susilo Bambang Yudhoyono saat itu
mengeluar- kan Perppu Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota. (6)”Tapi pihak pemerintah ketika itu
yang menginginkan Pilkada langsung. (7)Jadi
ini seperti trial and error ya berdasarkan
kepentingan,” ujar Fadli.”
“ (1)Maka dari itu, ujar Fadli, kajian
mendalam perlu untuk mengevaluasi Pilkada
langsung. (2)Agar penerapannya nanti tak
menimbulkan polemik di masyarakat.”

tersebut, tetapi mengevaluasi
secara kasus perkasus.
Tidak ada pemarka pola
pengembangan
paragraf.
Kalimat
penjelas
berupa
kutipan ujaran yang dapat
menguatkan dan mendukung
kaimat
pokok
mengenai
Wakil Ketua Umum Partai
Gerindra,
Fadli
Zon
mendukung adanya evaluasi
dalam
pemilihan
kepala
daerah
(Pilkada)
secara
langsung.

Pemarka pola pengembangan
paragraph terdapat pada kata
―Agar‖ yang mengacu pada
akibat. Pada awal paragraf
merupakan kalimat pokok
berupa sebab bahwa kajian
mendalam
perlu
untuk
mengevaluasi
Pilkada
langsung.
Setelah
itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa akibat dari
kalimat
pokok
agar
penerapannya
nanti
tak
menimbulkan polemik di
masyarakat.

Pola Pembuktian
Catatan:
1. ‖Saya kira sebaiknya memang dikaji
lebih dalam. Bagaimana manfaat dan
kurang manfaatnya dilakukan pilkada
secara langsung atau secara langsung
tidak langsung,‖ ujar Fadli.
2. ‖Tapi pihak pemerintah ketika itu
yang menginginkan Pilkada langsung.
Jadi ini seperti trial and error ya
berdasar- kan kepentingan,‖ ujar Fadli.

√

Pola Sebab-Akibat
Catatan:
Hal sebab: Maka dari itu, ujar Fadli,
kajian
mendalam
perlu
untuk
mengevaluasi Pilkada langsung.
Hal Akibat: Agar penerapannya nanti
tak
menimbulkan
polemik
di
masyarakat.

√
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Tabel 4. Berita Utama Kedaulatan Rakyat, 22 November 2019 “Staf Khusus Milenial Warnai Istana”
KODE
DATA
UNSUR-UNSUR
POLA PENGEMBANGAN
DATA
PARAGRAF
PARAGRAF
KR.BU.22P1

KR.BU.22P2

KR.BU.22P3

“ (1)Setelah mengangkat Nadiem Makarim dari
kalangan milenial menjadi Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menarik tujuh tokoh milenial masuk
istana. (2)Mereka ditempatkan menjadi Staf
Khusus Presiden.”

“(1)Ketujuh
Staf
Khusus
tersebut
diperkenalkan Presiden Joko Widodo, Kamis
(20/11). Usianya 23 sampai 36 tahun.
(2)Bahkan di antara mereka masih ada yang
kuliah. (3)Salah satunya adalah Billy
Mambrasar, pemuda asal Papua akan
menyelesaikan kuliah di Oxford dan lanjut S3
di Harvard.”

“ (1)Para Staf Khusus ini sudah memiliki kegiatan
dan pekerjaan. (2)Di antaranya ada yang menjadi
CEO dan founder, hingga aktivis sosial dan
pendidikan. (3)Sehingga mereka tak harus selalu
ada di istana.”

Tidak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal paragraf merupakan
kalimat pokok mengenai
setelah mengangkat Nadiem
Makarim, Presiden Jokowi
menarik tujuh tokoh milenial
masuk istana. Setelah itu,
dilanjutkan dengan kalimat
penjelas berupa hal khsusus
mengenai
ketujuh
tokok
milenial tersebut.
Todak ada pemarka pola
pengembangan paragraf. Pada
awal
paragraf
merupaka
kalimat pokok mengenai
ketujuh Staf Khusus yang
diperkenalkan
oleh
Joko
Widodo. Lalu, dilanjutkan
dengan
kalimat-kalimat
penjelas yang memerinci para
Staf
Khusus
yang
diperkenalkan oleh Presiden
Joko Widodo.
Pemarka pola pengembangan
tersebut terletak pada kata ―Di
antaranya‖ . Pada awal
paragraf merupakan kalimat
pokok mengenai pekerjaan
dan kegiatan yang sudah
dimiliki para Staf Khusus.
Setelah
itu,
dilanjutkan
dengan
kalimat
penjelas
berupa rincian kegiatan dan
pekerjaan yang telah dimiliki
oleh para Staf Khusus.

Pola Khusus-Umum
Catatan
Hal umum: Setelah mengangkat
Nadiem Makarim dari kalangan
milenial menjadi Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menarik tujuh tokoh
milenial masuk istana.

Komentar
“Setuju”

Komentar
“Tidak
Setuju”

Komentar

√

Hal khusus: Mereka ditempatkan
menjadi Staf Khusus Presiden.
Pola Pemerincian
Catatan:
1. Usianya 23 sampai 36 tahun.
2. Bahkan di antara mereka masih ada
yang kuliah.
3. Salah satunya adalah Billy
Mambrasar, pemuda asal Papua akan
menyelesaikan kuliah di Oxford dan
lanjut S3 di Harvard.

Pola Pemerincian
Catatan:
Di antaranya ada yang menjadi CEO dan
founder, hingga aktivis sosial dan
pendidikan. Sehingga mereka tak harus
selalu ada di istana.

√

√
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Hasil triangulasi pada data penelitian yang berjudul ―Pola Pengembangan Paragraf dalam Karangan Opini, Tajuk Rencana, dan Berita Utama
pada Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat‖. Pada tanggal 14 Agustus 2020.

Triangulator

Diani Febriasari, M.Pd.
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