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BAB V 

KESIMPULAN 

Bab ini memuat kesimpulan, batasan penelitian, dan rekomendasi penelitian. 

Kesimpulan ini diperoleh dari hasil temuan analisis Tahapan (Move) dan (Step) 

editorial yang dibahas pada bab empat. Selain itu, bab ini membahas mengenai 

batasan-batasan dari penelitian ini. Beberapa rekomendasi juga diajukan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembelajaran menulis argumentatif.       

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini membahas mengenai analisis Tahapan dan Langkah (Move 

dan Step) pada teks editorial atau tajuk rencana bahasa Indonesia, khususnya pada 

Harian Kompas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi genre 

editorial pada konteks Indonesia, khususnya dalam tataran analisis move dan step. 

Kerangka analisis dari Swales (1981, 1990, 2004) menginspirasi peneliti lainnya, 

seperti Bhatia (1993) dan Dudley-Evans (1989) untuk mengembangkan konsep 

analisis genre pada tataran profesional dan akademik. Kerangka analisis tersebut 

dijadikan panduan udalam menganalisis teks editorial Harian Kompas.  

Hasil temuan dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4 Move dari 

teks editorial atau tajuk rencana yaitu Judul (Headline), Menunjukkan Masalah 

(Presenting a Case), Mendukung atau Menolak Peristiwa (Justifying or Refuting 

Events) dan Memberikan Sikap (Articulating a Stance). Dari keempat move 

tersebut, jumlah kemunculannya mencapai 100%. Hal itu berarti Move dapat 

dikategorikan sebagai move obligatory, mengingat jumlah kemunculannya 

sempurna (Joseph, dkk., 2014; Kanoksilapatham, B., 2005). 

Tahapan (Move) 1 adalah judul editorial (headline). Hasil analisis 

menunjukkan bahwa Move ini berdiri sendiri dan tidak membutuhkan step karena 

hanya terdapat satu tujuan komunikatif (communicative purpose) yaitu untuk 

menarik minat pembaca keseluruhan isi melalui judul. Hal ini tentunya 

menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zarza &Tan (2016) yang 

mana memosisikan Move Judul (Headline) sebagai Move yang bersifat obligatory 

atau wajib. 
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Move selanjutnya adalah Move 2, yaitu Menunjukkan Masalah (Presenting 

a Case). Move ini berfungsi sebagai langkah penulis untuk memberikan latar 

belakang mengapa suatu isu dapat muncul. Hasil analisis ini memperlihatkan 

bahwa terdapat 7 Step yang mendukung Move ini, yaitu Menunjukkan Masalah, 

Menyajikan Sudut Pandang, Memberikan Latar Belakang Informasi, 

Mengelaborasi Isu, Memberikan Opini, Kontekstualisasi Argumentasi, dan 

Menyebutkan Peristiwa Awal. Dari ketujuh Step tersebut, Step Menunjukkan 

Masalah dan Menyajikan Sudut digolongkan sebagai Step Obligatory, sedangkan 

lainnya bersifat optional. 

Kemudian, Move 3 membahas mengenai Memperkuat atau Menolak 

Kejadian (Justfying or Refuting Events). Move ini bertujuan untuk menjelaskan 

poin-poin alasan tentang isu yang dibahas. Hasil analisis penelitian ini 

menyatakan bahwa terdapat 11 Step yang ditemukan pada teks editorial, yaitu 

Memberikan Pendapat, Kontekstualisasi Argumentasi, Memberikan Penjelasan, 

Menunjukkan Saran, Memberikan Alasan, Menunjukkan Harapan, 

Mempertanyakan, Memberikan Prediksi, Memberikan Apresiasi, Berterima kasih 

dan Membandingkan dan Membedakan. Dari Step yang telah disebutkan, terdapat 

3 step Quasi-obligatory, yaitu Memberikan Pendapat, Kontekstualisasi 

Argumentasi dan memberikan Penjelasan dimana kemunculannya antara 51% 

sampai 99% (Joseph, dkk., 2014), sedangkan lainnya dikategorikan sebagai step 

yang optional.  

Move yang terakhir adalah Articulating a Stance Move atau Langkah 

Memberikan Sikap. Sikap yang dimaksud disini adalah sikap penulis yang 

mewakili institusi surat kabar, mengenai isu yang dibahas yang dan diterapkan 

dalam bentuk rekomendasi, solusi, upaya penyelesaian dan harapan-harapan 

(Zarza & Tan, 2016; Masroor, 2013). Hasil analisis penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat 11 Step yang menunjukkan tujuan komunikatif sama dengan Move 

4 ini, yaitu Step Menyatakan Opini, Mengajukan Saran, Menunjukkan Harapan, 

Kontekstualisasi Argumentasi, Mempertanyakan, Memprediksi, Mengajukan 

Solusi, Menunjukkan Peringatan, Membandingkan dan Membedakan, 

Menyatakan Alasan dan Mengapresiasi. Dari keseluruhan Step yang ada dalam 

Move ini, hanya 1 Step yang dikategorikan sebagai quasi-obligatory karena 
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jumlah kemunculannya di antara rentang 51% - 99%. Sejatinya, move ini 

menawarkan kepada pembaca terkait dengan langkah-langkah lebih lanjut dari isu 

yang dibahas.   

Akhirnya, penerapan move dalam editorial atau tajuk rencana dalam Harian 

Kompas kongruen dengan kerangka yang diajukan oleh Bhatia (1993). Namun, 

penerapan konsep yang berdasarkan pada Zarza & Tan (2016) dan Masroor 

(2013) ditemukan perbedaan jika diterapkan dalam konteks bahasa Indonesia. 

Step yang terdapat dalam editorial Harian Kompas cenderung variatif, bahkan 

terdapat step baru yang belum tersedia dalam hasil penelitian sebelumnya. 

Perbedaan penerapan step dalam penelitian ini mengafirmasi argumen Bhatia 

(1993) terdapat perkembangan step di dalam setiap move sesuai dengan konteks 

budaya dimana teks tersebut diterbitkan (lih. Zarza &Tan, 2016).  

        

5.2 Implikasi 

Subbagian ini menerangkan mengenai implikasi dari penelitian. Hasil 

temuan dalam penelitian ini berkontribusi dalam upaya memperkaya kajian 

analisis genre, khususnya dalam konteks bahasa Indonesia. Penerapan konsep 

Swales (1990, 2004) dan Bhatia (1993, 2004) dalam penelitian ini memberikan 

wawasan dalam kajian analisis genre, khususnya dalam bahasa Indonesia. Secara 

pedagogis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan keterampilan 

menulis, khususnya tentang teks argumentatif dalam bahasa Indonesia, mengingat 

editorial menawarkan konten-konten yang bermuatan pendidikan (Masroor, 

2016). Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan 

pendamping sumber belajar mengajar keterampilan menulis teks argumentatif. 

Hal ini juga dikuatkan oleh Hyland (1990) yang  menyatakan bahwa analisis 

genre dapat meningkatkan pengetahuan kosakata dan konsep yang akan diajarkan 

kepada siswa. Selain itu, hasil penelitian itu dapat dijadikan strategi untuk menulis 

teks argumentatif bagi siswa atau pelajar pemula.    

 

5.3 Batasan Penelitian 

Subbagian ini membahas tentang batasan dalam melakukan penelitian. 

Penelitian mengenai analisis move dan step pada editorial bahasa Indonesia 
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memiliki banyak batasan. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya sedikit, sehingga diasumsikan kurang representatif. Kedua, sumber data 

yang digunakan juga sangat terbatas yang hanya berasal dari satu sumber surat 

kabar. Ketiga, mengingat penghitungan analisis penelitian ini hanya dilakukan 

secara manual, sehingga hal tersebut diasumsikan kurang efektif. Selain itu, 

penelitian ini menggunakan interpretasi dari peneliti sendiri, sehingga akan jauh 

lebih baik jika hasil interpretasi divalidasi oleh ahli yang sesuai dalam bidangnya. 

Terakhir, istilah move dan step sendiri masih belum dipadankan ke bahasa 

Indonesia, sehingga penggunaan istilah bahasa asing masih banyak ditemukan 

dalam penelitian ini. 

 

5.4 Rekomendasi  

Subbagian ini memuat tentang rekomendasi dari hasil penelitian. 

Berdasarkan batasan-batasan penelitian, dapat diperoleh bahwa hasil penelitian ini 

membuka banyak kesempatan untuk adanya kemungkinan penelitian berikutnya 

dari berbagai segi. Dari segi data, penelitian selanjutnya diharapakan mampu 

menganalisis dengan data yang melimpah serta penggunaan model korpus yang 

lebih efektif. Kedua, penerapan analisis Tahapan (move) pada konteks profesional 

yang lain dalam bahasa Indonesia juga sangat disarankan sebagai upaya untuk 

memperkaya kajian genre dalam bahasa Indonesia. 


