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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini memuat isu-isu umum mengenai pendahuluan penelitian yang 

meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat/signifikansi penelitian dan stuktur organisasi tesis.  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Media surat kabar memiliki peran sangat signifikan dalam penyebaran 

informasi kepada masyarakat luas. Informasi tersebut memuat berita, iklan, 

kolom, opini, editorial, advertorial, pengetahuan dan lain sebagainya. Bentuknya 

pun sangat beragam, mulai cetak dan video. Seiring perkembangan teknologi, 

media bertransformasi ke dunia digital yang memungkinkan pembaca untuk 

mengakses berita-berita secara cepat. Meski demikian, media cetak, dalam hal ini 

surat kabar atau koran, masih memiliki tempat di masyarakat.   

Salah satu bagian yang penting dalam surat kabar adalah teks editorial atau 

tajuk rencana. Melalui teks editorial, pendapat-pendapat editor mengenai isu-isu 

terkini dituangkan dalam sebuah teks yang disajikan setiap hari. Hal ini sejalan 

dengan Bonyadi (2010) yang menyatakan bahwa editorial surat kabar memiliki 

peran penting dalam upaya untuk membentuk opini masyarakat umum. Hal itu 

berarti apa yang disajikan oleh editor atau penulis dapat mengubah dan 

memengaruhi pola pikir dan pendapat masyarakat terhadap isu-isu tertentu.  

Teks editorial, menurut Golan & Lukito (2006) dapat didefinisikan dalam 

rangka membawa suara atau pendapat sebuah institusi surat kabar yang tidak lain 

adalah mengenai isu-isu terkini. Adapun isu-isu tersebut dapat ditemukan dalam 

berbagai bentuk seperti agenda politik dan masalah sosial (Van dijk, 1996) 

tersebut. Dikarenakan pentingnya posisi teks ini, maka teks tersebut harus jelas, 

terpola dengan baik dan harus mengandung argumen-argumen yang persuasif. 

Selain itu, untuk memperoleh struktur argumen yang teratur dan terpola, maka 

penggunaan Tahapan (move) dan Langkah (step) sangat disarankan untuk 

mencapai tujuan komunikatif (Zarza & Tan, 2016). Tujuan komunikasi ini 

merupakan hal umum yang ingin dicapai dalam analisis genre (Swales, 1990).  
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Oleh sebab itu, teks editorial ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan 

sebuah ide, gagasan, pendapat atau wacana mengenai isu-isu hangat kepada 

masyarakat, sehingga esensi penggunaan pola-pola retorika dalam teks tersebut 

sangat penting untuk diperhatikan. Mengingat pentingnya kajian ini, banyak 

peneliti yang telah mengangkat dan mendiskusikan retorika atau pola yang dilihat 

dari berbagai sudut pandang melalui pendekatan genre. 

Melalui pendekatan genre, Swales (1981, 1990) mengawali dengan meneliti 

genre pada artikel penelitian. Sejak saat itu, penelitian mengenai genre pada 

konteks karya akademik khususnya artikel penelitian semakin masif dilakukan 

(Lo, dkk., 2016; Fazilatfara & Sadat Naseri, 2014; Tanko, G, 2017; Arsyad, S., 

2013; Ranatakul, 2018; Moghadam & Meihami, 2016, Atmaja, H. 2016; Male, 

2018; Pashapour, 2018; Muangsamai, 2018; Parnawati, dkk., 2017; Maswana, 

dkk., 2015; Lubis, 2018; Kawasake, 2018). 

Selain dalam wacana penelitian, banyak peneliti yang menggunakan 

pendekatan ini dari berbagai perspektif dan disiplin ilmu, seperti retorika 

interpersonal in editorial text (Lihua, 2009), struktur generik komunikasi pada 

Pusat Panggilan Tiongkok (Xu dkk, 2010), written feedback pada pendidikan 

tinggi (Yelland, 2011), surat lamaran di konteks Pakistan (Khan,2012), strategi 

perencanaan (Cornut et al, 2012), surat permohonan (Sadeghi & Samuel, 2013), 

meme (Wiggins & Bowers, 2014), retorika anekdot (Miyazaki, 2016), bunuh diri 

(Tanusy, 2017), pernyataan pribadi (Afful & Nkansah, 2017), advertorial (Zhou, 

2012), esai lamaran (Ding, 2007), literasi pada takwa (Sidek, 2018), laporan 

tahunan perusahaan (Rutherford, 2005), reviu buku (Nodoushan & Montazeran, 

2012), genre blog (Tiatinen, 2012), brosur (Ramón, N. & Labrador, B, 2015), 

genre gim (Apperley, 2006), komentar surat kabar (Wang, 2007) dan lain 

sebagainya. Kajian genre dalam berbagai perspektif terus berkembang. 

Dalam kaitannya dengan artikel penelitian, misalnya, Arsyad (2013) telah 

memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana pola retorika pada penelitian ilmu 

humaniora dan sosial di Indonesia, khususnya pada bagian metodologi. Sebanyak 

51 artikel penelitian dikumpulkan untuk dianalisis. Hasilnya adalah pertama, 

artikel tersebut mencakup beberapa tujuan komunikasi yang ditandai dengan 

Move dan Step. Kedua, dalam hal Move dan Step, artikel penelitian bahasa 
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Indonesia memiliki kesamaan dengan bahasa Inggris. Ketiga, penggunaan wacana 

dan penanda linguistik lebih banyak ditemukan di bahasa Indonesia.  

Masih dalam konteks bahasa Inggris untuk tujuan tertentu atau English for 

Specific Purposes (ESP), Tessuto (2015) meneliti tentang struktur move dan 

retorikanya pada artikel penelitian ilmu hukum. Hasil dari penelitian menyatakan 

bahwa terdapat pola standarisasi penelitian seperti IMRD (Introduction, Method, 

Result and Discussion). Penelitian ini berimplikasi pada bidang pendidikan, 

khususnya pada pengejaran dan penelitian ESP.  

Berkenaan dengan studi komparatif, Zarza & Tan (2016) mengeksplorasi  

tentang perbedaan editorial di Amerika dan Malaysia. Hasilnya adalah terdapat 

kesamaan struktur skema pada tingkat move antara editorial di Amerika dan 

Malaysia. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menambah sisi keilmuan dalam 

konteks kelas bahasa Inggris untuk tujuan tertentu yakni tentang penulisan 

argumentatif bahasa Inggris, khususnya dalam hal kemampuan menulis teks 

editorial. 

Selain itu, Amoekohene (2017) misalnya, meneliti tentang struktur generik 

dalam kolom editorial pada surat kabar di Ghana. Penelitian tersebut 

menggunakan teori Swales (1990) dan Bhatia (1993) yang digunakan untuk 

menjelaskan struktur move dan leksikogramatikalnya. Setidaknya, terdapat 30 teks 

editorial yang diambil pada tiga surat kabar berbeda. Hasil penelitian 

menghasilkan bahwa terdapat empat poin utama yaitu: the editorial heading, 

presenting background to the issue under discussion (menunjukkan latar belakang 

isu), discussing the issue raised (membahas isu) dan the columnists general 

comment on the issue raised (komentar penulis terhadap isu). Manfaat dari 

penelitian ini dapat digunakan dalam pengajaran bahasa Inggris pada kelas ESP 

(Bahasa Inggris untuk tujuan tertentu).   

Bonyadi (2012) meneliti mengenai genre analisis pada teks editorial koran 

The New York Times sebagai bahan ajar dalam mengajar Bahasa Inggris. Dengan 

menggunakan analisis Move, peneliti mampu menganalisis Move yang memuat 

tujuan-tujuan komunikatif. Harapannya, hasil penelitian tersebut tidak hanya 

bermanfaat bagi guru dan siswa, tetapi akan lebih bermanfaat dalam dunia 

jurnalisme. 
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Berdasarkan tinjauan penelitian-penelitian di atas, penelitian mengenai 

editorial banyak yang berfokus pada bahasa Inggris. Hasil penelitian tersebut juga 

diyakini bermanfaat dalam rangka membantu kemampuan menulis pada siswa, 

mahasiswa bahkan praktisi. Di sisi lain, penelitian mengenai teks editorial bahasa 

Indonesia  diyakini belum banyak dikaji. Kerumpangan ini sangat menarik jika 

ditelaah lebih dalam lagi, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Oleh sebab 

itu, kajian ini berupaya mengisi kerumpangan tersebut dengan menggali lebih 

dalam tentang bagaimana struktur Tahapan-Langkah (Move-Step) pada teks 

editorial dalam konteks Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mencoba untuk menjawab 

beberapa rumusan masalah, sebagai berikut; 

1. Tahapan dan Langkah (Move & Step) apa yang muncul dalam teks 

editorial Harian Kompas? 

2. Tujuan komunikatif apa yang muncul dalam editorial Harian Kompas?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan-tujuan berikut ini: 

1. Untuk mengungkap struktur Tahapan-Langkah (Move-Step) dalam teks 

editorial Harian Kompas.  

2. Untuk memaparkan tujuan komunikatif dari editorial yang direalisasikan 

editorial Harian Kompas.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan penjelasan secara komprehensif tentang analisis 

Move dan Step (Tahapan dan Langkah) pada teks editorial dalam bahasa 

Indonesia. Berdasarkan pertanyaan penelitian dan tujuannya, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat dalam beberapa aspek, yakni aspek 

teoritis, praktis dan sosial. Ketiga aspek dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut,   

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan 

secara komprehensif mengenai pola Tahapan-Langkah (Move-Step) 
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dalam teks editorial dan memperkaya khazanah keilmuan genre, 

khususnya dalam konteks bahasa Indonesia.  

2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi 

pengajar dalam mengajarkan kemampuan menulis teks bahasa Indonesia 

dan memberikan pandangan mengenai kemampuan 

siswa/mahasiswa/masyarakat umum, bahkan jurnalis pemula dalam 

menulis teks argumentatif, khususnya teks editorial.  

3. Secara sosial, penelitian ini berdampak pada bagaimana membangun 

pengaruh interpersonal dalam masyarakat, sehingga hal itu akan 

menambah wawasan berpikir masyarakat.  

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini akan berfokus pada teks editorial bahasa Indonesia yang 

terdapat pada surat kabar juga akan dijabarkan pada Bab III tentang metodologi 

penelitian. Selain itu, susunan Move-Step pada struktur teks editorial juga dibahas 

secara mendalam.  

   

1.6 Struktur Organisasi Tesis 

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

1. Bab I menguraikan isu umum penelitian ini yang mencakup latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat atau signifikansi penelitian dan struktur organisasi tesis.  

2. Bab II memaparkan kajian pustaka yang meliputi teori-teori yang 

berkaitan dengan analisis wacana dan wacana editorial. Selain itu, bagian 

ini menjabarkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.   

3. Bab III menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi desain 

penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data.     

4. Bab IV membahas hasil temuan dan pembahasan berdasarkan analisis 

data.    

5. Bab V memuat kesimpulan, batasan dan rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya.  
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1.7 Daftar Istilah  

1. Analisis Wacana  

Analisis wacana adalah pengetahuan tentang bahasa di luar tataran kata, 

klausa dan kalimat yang dibutuhkan untuk mendukung suatu 

komunikasi agar berhasil (Paltridge, 2006). 

2. Analisis Genre 

Analisis Genre adalah salah satu bentuk dari analisis wacana yang 

berfokus pada elemen-elemen bahasa yang berulang-ulang (Hyland, 

2018). 

3. Move  

Move adalah suatu unit dalam teks yang menunjukkan tujuan 

komunikasi sebuah teks (Swales, 1990)  

4. Step  

Step adalah unit terkecil yang merupakan bagian dari Move. (Swales, 

1990) 

5. Editorial  

Editorial adalah salah satu wacana media dimana penulis atau editor 

yang menawarkan pendapat dari sebuah institusi surat kabar (Bhatia, 

1993) 

6. Tujuan Komunikatif   

Tujuan komunikatif adalah kriteria paling istimewa untuk 

mengidentifikasi genre (Bhatia, 1993) 

 

Penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan apendiks.     


