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SARI 

Mafiyah, Lailatul. 2016. Retorika Tekstual pada Wacana Tahuk rencana di 
Harian Kompas Edisi Desember 2015. Skripsi. Program Studi Sastra 

Indonesia, Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia,  Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dr. Haryadi, M. Pd., II. 

Imam Baehaqie, S.Pd., M.Hum. 

Kata Kunci : retorika tekstual, wacana tajuk rencana, harian Kompas 
Manusia dalam kehidupan tidak lepas dari penggunaan bahasa sebagai alat 

komunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi untuk menyampaikan 

informasi kepada orang lain. Seseorang dalam menyampaikan informasi kepada 

orang lain harus jelas dan mudah dipahami. Informasi yang jelas dan mudah 

dipahami memerlukan penggunaan bahasa yang tersusun secara efektif.  

Masalah pokok dalam penelitian ini mencakup (1) Bagaimana prinsip 

prosesibilitas pada wacana tajuk rencana di harian Kompas? (2) Bagaimana 

prinsip kejelasan pada wacana tajuk rencana di harian Kompas? (3) Bagaimana 

prinsip ekonomi pada wacana tajuk rencana di harian Kompas? Dan (4) 

Bagaimana prinsip ekspresivitas pada wacana tajuk rencana di harian Kompas? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data adalam penelitian ini menggunakan metode simak dan teknik 

catat. Metode analisis data menggunakan metode agih. Metode penyajian hasil 

analisis data menggunakan metode informal dan metode formal. 

Penerapan prinsip retorika tekstual pada wacana tajuk rencana di harian 

Kompas yaitu: (1) Prinsip prosesibilitas berupa struktur sintaktik berat-ringan, 

hubungan subordinasi, dan proses. Hubungan subordinasi meliputi hubungan 

waktu (waktu bersamaan, permulaan, batas akhir, dan berurutan), hubungan 

penyebaban, hubungan akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan, hubungan 

tujuan, hubungan komplementasi, dan hubungan perbandingan. Selanjutnya, 

proses  berupa urutan kronologis dan umum-khusus (hiponim dan ciri-ciri). 

Proses meliputi urutan kronologis dan umum khusus; (2) Prinsip kejelasan berupa 

maksim kejernihan dan maksim ketaksaan; (3) Prinsip  ekonomi berupa singkatan 

dan akronim (akronim nama diri dan akronim bukan nama diri), elipsis, dan 

pronominalisasi (pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina 

penanya); dan (3) Prinsip ekspresivitas berupa sebab akibat dan urutan waktu 

(urutan peristiwa). 

Saran yang diberikan yaitu dengan ditemukannya penerapan prinsip retorika 

tekstual pada wacana tajuk rencana di harian Kompas, hendaknya penelitian 

dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan penelitian selanjutnya. Selain itu, bagi 

peneliti bidang linguistik khususnya Bahasa Indonesia penelitian ini hendaknya 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan wacana jurnalistik. 

Selanjutnya, redaksi surat kabar lebih menerapkan retorika tekstual dalam 

penyusunan tajuk rencana. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan tidak lepas dari penggunaan bahasa sebagai alat 

komunikasi. Dengan bahasa, manusia dapat berkomunikasi untuk menyampaikan 

informasi kepada orang lain. Selain itu, semua yang kita rasakan, pikirkan, dan 

kita ketahui dapat tersampaikan kepada orang lain. Seseorang dalam 

menyampaikan informasi kepada orang lain harus jelas dan mudah dipahami.  

Informasi yang jelas dan mudah dipahami memerlukan penggunaan bahasa 

yang tersusun secara efektif. Penggunaan bahasa secara efektif yang diterapkan 

pada percakapan sehari-hari, kemudian pada penggunaan bahasa yang resmi dan 

terencana dikenal dengan istilah retorika (Leech 1993:22). Leech membagi 

retorika menjadi retorika interpersonal dan retorika tekstual. Fungsi retorika 

interpersonal yaitu bahasa sebagai pengungkapan sikap penutur dan sebagai 

pengaruh pada sikap dan perilaku penutur, sedangkan fungsi retorika tekstual 

yaitu bahasa sebagai alat untuk mengonstruksi atau menyusun teks (Leech 

1993:86). 

Retorika tekstual berhubungan dengan teks atau wacana. Ricoeur (dalam 

Sobur, 2004:52) mengatakan bahwa teks adalah wacana yang difiksasikan ke 

dalam bentuk tulisan. Dengan demikian jelas bahwa teks adalah fiksasi 

pelembagaan sebuah peristiwa wacana lisan dalam bentuk tulisan. Menurut 

Haryadi (2007:3) tujuan retorika secara tulis ditujukan kepada pembaca. Tulisan 

dibuat bertujuan untuk mengutarakan atau menyampaikan gagasan penulis kepada 
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pembaca supaya pembaca menjadi tahu. Tulisan dapat saja untuk tujuan 

mengisahkan suatu kejadian agar pembaca seolah-olah melihat atau 

mengalaminya. Tulisan dapat juga dibuat untuk mengubah atau mempengaruhi 

sikap pembaca agar pembaca bersikap dan berpendapat seperti yang diinginkan 

penulis. 

Retorika tekstual dibutuhkan penulis untuk menyusun sebuah wacana. 

Retorika tekstual yang dikemukakan Leech yaitu prinsip prosesibilitas, prinsip 

ekonomi, prinsip kejelasan, dan prinsip ekspresivitas. Retorika tekstual terdapat 

pada wacana tertulis, salah satunya diterapkan dalam ragam bahasa jurnalistik. 

Bahasa jurnalistik biasanya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar. Namun, masih ada media cetak yang mengabaikan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar. Padahal, media cetak berkepentingan untuk 

membina dan mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar di 

masyarakat (Puryanto dalam Efendi 2008:63). Bahasa jurnalistik memiliki sifat 

yang khas yaitu singkat, sederhana, padat, dan jelas. Kosakata yang digunakan 

mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat. Dengan kata lain bahasa 

jurnalistik dapat mudah dipahami. 

Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada wacana jurnalistik, khususnya 

wacana tajuk rencana di surat kabar. Keberhasilan suatu wacana berita dalam 

mempengaruhi pembaca ditentukan oleh penggunaan bahasanya, karena tidak 

selamanya redaksi dalam membuat wacana menerapkan prinsip retorika tekstual 

dalam penyusunannya. 
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Wacana tajuk rencana di harian Kompas  edisi Desember 2015 dijadikan 

sebagai objek penelitian karena surat kabar tersebut merupakan salah satu surat 

kabar nasional yang terbit harian, pembacanya berada di seluruh Indonesia, dan 

harian Kompas mudah diperoleh masyarakat. Edisi Desember 2015 merupakan 

edisi akhir tahun  yang banyak mengungkapkan refleksi akhir tahun. Selain itu,  

itu, pada bulan Desember banyak terjadi peristiwa seperti korupsi, terorisme, 

peringatan natal, hari ibu, dan sebagainya. Kemudian, dalam penelitian ini dipilih 

rubrik tajuk rencana karena wacana tajuk rencana berbeda dengan wacana 

lainnya. Wacana tajuk rencana mengungkap informasi atau masalah yang aktual, 

pernyataan, dan opini redaksi setiap terbitannya, sehingga akan ditemukan lebih 

dari satu wacana tajuk rencana yang menerapkan prinsip retorika tekstual. 

Wacana tajuk rencana ini diklasifikasikan berdasarkan isinya yaitu wacan politik, 

wacana ekonomi, dan wacana sosial. 

Penelitian ini ditekankan pada prinsip retorika tekstual yaitu: prinsip 

prosesibilitas, prinsip kejelasan, prinsip ekonomi, dan prinsip ekspresivitas pada 

wacana tajuk rencana di harian Kompas  yang dianalisis dari segi bahasanya. 

Prinsip prosesibilitas dikelompokkan menjadi struktur sintaktik berat-ringan, 

hubungan subordinasi, dan proses. Prinsip kejelasan dikelompokkan menjadi 

maksim kejernihan dan maksim ketaksaan. Prinsip ekonomi dikelompokkan 

menjadi abreviasi, pelesapan, dan pempronominalan. Selanjutnya prinsip 

ekspresivitas dikelompokkan menjadi sebab akibat dan urutan waktu. Berikut ini 

contoh wacana tajuk rencana yang di dalamnya diduga menerapkan retorika 

tekstual. 



4

 

 

 

Posisi Macedonia Rentan 
Persoalan dimulai karena Macedonia, Minggu (29/11), menyelesaikan 

pembangunan pagar sepanjang 3 kilometer di perbatasan selatannya dengan 

Yunani untuk mengatur arus masuk migran. Pagar kawat berduri setinggi 

2,5 meter yang dibangun oleh tentara Macedonia itu dimaksudkan untuk 

menjamin agar migran tidak dapat menyelinap melintasi perbatasan tanpa 

terdeteksi dan tanpa melalui pos pemeriksaan. 

(Kompas, 1 Desember 2015) 

Wacana tersebut diduga menerapkan prinsip prosesibilitas dengan struktur 

sintaktik berat-ringan. Wacana tersebut terdiri atas dua kalimat, yaitu kalimat 

pertama menyatakan pesan penting dan kalimat kedua menyatakan pesan yang 

menerangkan pesan kalimat pertama. Kalimat pertama merupakan kalimat utama 

dengan struktur berat (deduktif). Kalimat kedua berstruktur ringan dan merupakan 

penjelas dari kalimat utama. Dengan struktur seperti itu, pembaca memahami 

pesan wacana tersebut. 

Pertaruhan Martabat Bangsa 
Asian Games membutuhkan anggaran besar dan organisator untuk 

mempersiapkan perhelatan olahraga se-Asia itu. Indonesia pernah menjadi 

tuan rumah turnamen olah raga internasional. Namun, realitas yang ada, 

kurang dari 1.000 hari menjelang pelaksanaan Asian Games, Indonesia 

masih berkutat dengan urusan teknis administratif dan berbagai regulasi 

yang menghambat persiapan Asian Games. 

(Kompas, 2 Desember 2015) 

Wacana tersebut diduga menerapkan prinsip kejelasan. Wacana tersebut 

tidak mengandung ketaksaan. Setiap pembaca akan menangkap pesan yang sama 

dari wacana tersebut. Wacana tersebut dikontruksi oleh kata-kata harfiah, bukan 

makna metaforis. 
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Belajar dari Musibah QZ8501 
Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengumumkan 

temuannya tentang kecelakaan pesawat Air Asia dengan nomor 

penerbangan QZ8501. Sebagaimana lazim dalam setiap insiden 

penerbangan, pers memberi perhatian besar. Kita mengapresiasi KNKT 

untuk pekerjaan yang membutuhkan keseksamaan dan ketekunan ini. 

KNKT membuktikan, peristiwa boleh berlalu, tetapi kita jangan melupakan 

sebab-musababnya. 

(Kompas, 4 Desember 2015) 

Wacana tersebut diduga menerapkan prinsip ekonomi karena terdapat 

konstruksi teks yang direduksi dengan singkatan. Pada kalimat pertama terdapat 

kata Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Selanjutnya pada kalimat kedua 

dan pada kalimat ketiga terdapat kata KNKT. Jadi, Komite Nasional Keselamatan 

Transportasi untuk menghemat penggunaan kata disingkat menjadi KNKT. 

Ada Apa dengan Masyarakat Amerika 
Orang masih ingat, pada bulan Juli 2012, di sebuah bioskop Denver, 

Colorado, seorang laki-laki bernama James Holmes (24) tiba-tiba 

melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah penonton. Akibatnya, 

sebanyak 12 orang tewas dan 58 orang lainnya terluka. 

(Kompas, 5 Desember 2015) 

Wacana tersebut diduga menerapkan prinsip ekpresivitas karena pesan 

tersebut bersifat kausalitas. Kalimat pertama menyatakan sebab dan kalimat kedua  

menyatakan akibat. Kalimat pertama dan kalimat kedua diduga bertalian karena 

terdapat sebab dan akibat. 
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Berdasarkan penelitian itulah, penelitian ini bertujuan menganalisis retorika 

tekstual pada wacana tajuk rencana di harian Kompas. Oleh karena itu, penelitian 

ini diberi judul Retorika Tekstual pada Wacana Tajuk Rencana di Harian 

Kompas Edisi Desember 2015. Penelitian ini dharapkan mampu memberikan 

informasi mengenai retorika tekstual pada wacana tajuk rencana. 

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan bahwa pokok 

masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1) Prinsip prosesibilitas apakah yang terdapat dalam wacana tajuk rencana di 

harian Kompas? 

2) Prinsip kejelasan apakah yang terdapat dalam wacana tajuk rencana di 

harian Kompas? 

3) Prinsip ekonomi apakah yang terdapat dalam wacana tajuk rencana di 

harian Kompas? 

4) Prinsip ekspresivitas apakah yang terdapat dalam tajuk rencana di harian 

Kompas? 

1.3 Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya sebuah penelitian mempunyai tujuan tertentu yang 

memberi arah pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) mendeskripsi prinsip prosesibilitas yang terdapat dalam tajuk rencana di 

harian Kompas; 
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2) mendeskripsi prinsip kejelasan yang terdapat dalam wacana tajuk rencana di 

harian Kompas; 

3) mendeskripsi prinsip ekonomi  yang terdapat dalam wacana tajuk rencana di 

harian Kompas; 

4) mendeskripsi prinsip ekspresivitas yang terdapat dalam wacana tajuk 

rencana di harian Kompas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis dan 

pratkis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

rujukan lain yang sejenis, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang 

linguistik khususnya kajian wacana. 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan 

pengalaman penulis dalam mempelajari retorika tekstual. Bagi dunia jurnalistik 

penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penulisan wacana tajuk rencana. Bagi 

masyarakat umum khususnya orang yang memiliki ketertarikan pada ilmu 

pragmatik diharapkan dapat memahahami wacana tajuk rencana yang menerapkan 

retorika tekstual dalam ragam bahasa jurnalistik. Bagi peneliti diharapkan bisa 

menjadi bahan referensi mendalam mengenai retorika tekstual. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat bermanfaat untuk dunia jurnalistik khususnya dalam membuat 

wacana dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam retorika tekstual.  
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

2.1 Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan dapat 

dijadikan kajian pustaka antara lain Yustinasari (2006), Philo (2007), Milne 

(2007), Rakhmawati (2008), Fursich (2009), Handayani (2009), Giyarno (2010), 

dan Widianti (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yustinasari (2006) berjudul Retorika 

Tekstual Wacana Berita di Harian Suara Merdeka. Rumusan masalah penelitian 

ini yaitu: (1) prinsip retorika tekstual pada wacana berita di harian Suara 

Merdeka; (2) kesinambungan topik pada wacana berita di harian Suara Merdeka.

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan prinsip-prinsip retorika tekstual 

pada wacana berita di harian Suara Merdeka; (2) mendeskripsikan 

kesinambungan topik pada wacana berita di harian Suara Merdeka. Metode yang 

digunakan dalam mengumpulkan data yaitu metode simak, kemudian 

menggunakan teknik catat. Selanjutnya, Yustinasari menganalisis data dengan 

menggunakan metode agih dan menyajikan data dengan metode informal. Hasil 

penelitian ini adalah ditemukan wacana berita di harian Suara Merdeka yang 

menerapkan prinsip retorika tekstual yaitu prinsip prosesibilitas, prinsip kejelasan, 

prinsip ekonomi, dan prinsip ekspresivitas. Selain itu, wacana berita di harian 

Suara Merdeka terdapat kesinambungan topik dengan empat cara yaitu 

pronominal, pengulangan, ekuivalensi leksikal, dan pelesapan. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji 

prinsip retorika tekstual pada wacana. Perbedaannya, penelitian ini tidak 

difokuskan pada prinsip retorika tekstual wacana berita tetapi dihubungkan 

dengan kesinambungan topik wacana berita sedangkan penelitian yang dilakukan 

difokuskan pada penerapan prinsip retorika tekstual pada wacana tajuk rencana. 

Philo (2007) dalam jurnalnya yang berjudul Can Discourse Analysis 

Successfully Explain The Content Of Media And Journalistic Practice membahas 

tentang analisis tekstual dan struktur sosial. Dalam makalah ini ditunjukkan: (1) 

asal-usul wacana bersaing dan berhubungan untuk kepentingan sosial yang 

berbeda; (2) keragaman akun sosial dibandingkan dengan yang ada (dan tidak 

ada) dalam teks tertentu; (3) dampak dari faktor eksternal seperti praktik media 

yang profesional pada cara wacana diwakili; dan (4) apakah teks sebenarnya 

berarti ke berbagai bagian penonton. Dalam penelitian ini digunakan analisis 

wacana kritis. Hasil penelitian ini adalah proses produksi, konten, penerimaan, 

dan sirkulasi makna sosial yang dianalisis secara bersamaan.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji 

tekstual pada wacana. Perbedaannya, penelitian ini mengkaji analisis tekstual dan 

struktur sosial atau analisis wacana kritis sedangkan penelitian yang dilakukan 

difokuskan pada analisis tekstual mengenai penerapan prinsip retorika tekstual 

pada wacana tajuk rencana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Milne (2007)  dalam jurnal internasional 

berjudul The pragmatic role of textual and interpersonal metadiscourse markers 

in the construction and attainment of persuasion: A cross-linguistic study of 
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newspaper discourse. Penelitian ini dibahas peran tekstual dan metadiscourse 

antar penanda dalam pembangunan dan pencapaian persuasi. Menggunakan 

corpus kontrastif artikel surat kabar. Berdasarkan analisis tekstual dan spidol 

interpersonal yang ditemukan dalam 40 korpus kolom opini, 20 ditulis dalam 

bahasa Inggris dan 20 bahasa Spanyol, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kategori metadiscourse yang mendominasi dalam surat kabar 

dan cara wacana didistribusikan sesuai dengan preferensi lintas budaya atau 

lintas-linguistik. Penelitian ini menggunakan sekelompok informan, penelitian ini 

berusaha untuk menemukan metadiscourse yang beroperasi sebagai mekanisme 

persuasif dalam teks-teks. Hasil penelitian ini ditunjukkan bahwa kedua tekstual 

dan spidol metadiscourse interpersonal yang hadir dalam bahasa Inggris dan 

kolom surat kabar Spanyol terdapat variasi untuk distribusi dan komposisi 

penanda tersebut, khususnya dalam kasus kategori tekstual tertentu (yaitu penanda 

logis dan kode glosses). Selain itu, efek persuasif dari metadiscourse, informan 

sepakat bahwa jumlah seimbang dari kedua tekstual dan interpersonal spidol 

diperlukan untuk membuat teks persuasif dan pembaca paham.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji 

tekstual pada wacana di surat kabar. Perbedaannya, dalam penelitian ini dibahas 

peran tekstual dan metadiscourse antar penanda dalam pembangunan dan 

pencapaian persuasi sedangkan penelitian yang dilakukan adalah konstruksi 

wacana yang menerapkan prinsip retorika tekstual. 
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Penelitian lain juga dilakukan oleh Rakhmawati (2008) yang berjudul 

Retorika Tekstual Wacana Tanya Jawab Rubrik Konsultasi di Tabloid Cempaka.

Rakhmawati merumuskan empat masalah, yaitu: (1) prinsip prosesibilitas pada 

wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid Cempaka; (2) prinsip kejelasan 

pada wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid Cempaka; (3) prinsip 

ekonomi pada wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid Cempaka;  dan (4) 

prinsip ekspresivitas pada wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid 

Cempaka. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan prinsip 

prosesibilitas pada wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid Cempaka; (2) 

mendeskripsikan prinsip kejelasan pada wacana tanya jawab rubrik konsultasi di 

tabloid Cempaka; (3) mendeskripsikan prinsip ekonomi pada wacana tanya jawab 

rubrik konsultasi di tabloid Cempaka; dan (4) mendeskripsikan prinsip 

ekspresivitas pada wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid Cempaka.

Rakhmawati mengumpulkan data dengan metode simak, kemudian menggunakan 

teknik catat. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu 

metode agih dan menyajikannya dengan metode informal. Hasil penelitian ini 

adalah ditemukan wacana tanya jawab yang menerapkan prinsip retorika tekstual 

yaitu prinsip prosesibilitas, prinsip kejelasan, prinsip ekonomi, dan prinsip 

ekspresivitas sehingga wacana tanya jawab rubrik konsultasi di tabloid Cempaka 

dapat dipahami oleh pembaca. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah kajiannya 

mengenai prinsip retorika tekstual. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, 

penelitian ini objeknya berupa wacana tanya jawab sedangkan penelitian yang 

dilakukan objeknya berupa wacana tajuk rencana. 
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Fursich (2009) dalam jurnalnya yang berjudul In Defense Of Textual 

Analysis membahas tentang kontribusi analisis tekstual ke media dan penelitian 

jurnalisme. Dalam jurnal Fursich teks media menyajikan momen diskursif khas 

antara encoding dan decoding yang meminta keterlibatan ilmiah khusus. Karakter 

narasi dari konten media, potensinya sebagai situs negosiasi ideologi, dan 

dampaknya sebagai realitas dimediasi memerlukan penafsiran dalam dirinya 

sendiri. Fursich memposisikan analisis tekstual (sebagai teks saja analisis) sebagai 

pilihan penting bagi para sarjana jurnalisme. 

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan adalah kajiannya 

mengenai analisis tekstual. Perbedaannya, jurnal ini dihubungkan dengan potensi 

dan dampak teks sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai 

prinsip retorika tekstual dalam teks. 

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2009) berjudul Analisis Retorika 

Tekstual Wacana pada Rubrik Indikator Harian Republika Edisi Desember 2009.

Handayani merumuskan empat masalah, yaitu: (1) prinsip prosesibilitas pada 

rubrik indikator di harian Republika edisi Desember 2009; (2) prinsip kejelasan 

pada rubrik indikator di harian Republika edisi Desember 2009; (3) prinsip 

ekonomi pada rubrik indikator di harian Republika edisi Desember 2009;  dan (4) 

prinsip ekspresivitas pada rubrik indikator di harian Republika edisi Desember 

2009. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan prinsip prosesibilitas 

pada rubrik indikator di harian Republika edisi Desember 2009; (2) 

mendeskripsikan prinsip kejelasan pada rubrik indikator di harian Republika edisi 

Desember 2009; (3) mendeskripsikan prinsip ekonomi pada rubrik indikator di 

harian Republika edisi Desember 2009; dan (4) mendeskripsikan prinsip 
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ekspresivitas pada rubrik indikator di harian Republika edisi Desember 2009. 

Metode yang digunakan Handayani dalam mengumpulkan data yaitu dengan 

metode simak, kemudian menggunakan teknik catat. Selanjutnya, metode yang 

digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode agih dan 

menyajikannya dengan metode informal.  Hasil penelitian Handayani yakni, pada 

prinsip prosesibilitas, wacana rubrik indikator harian Republika tidak selalu 

memiliki kontruksi penting atau kalimat inti; pada prinsip kejelasan, masih 

ditemukan adanya ketaksaan dan ambiguitas dalam struktur gramatikal kalimat 

pembentuk wacana; pada prinsip ekonomi, ditemukan adanya penggunaan 

singkatan dan pronominalisasi; dan pada prinsip ekpresivitas ditemukan hubungan 

kausalitas sebab-akibat dan akibat-sebab. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengkaji 

prinsip retorika tekstual yaitu prinsip prosesibilitas, prinsip kejelasan, prinsip 

ekonomi, dan prinsip ekpresivitas. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya, 

penelitian ini objeknya berupa wacana rubrik indikator di harian Republika

sedangkan penelitian yang dilakukan objeknya berupa wacana tajuk rencana di 

harian Kompas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Giyarno (2010) berjudul Analisis Retorika 

Tekstual Wacana pada Naskah Berita  Seputar Peristiwa Olah Raga Terkini RRI 

Surakarta. Giyarno merumuskan empat masalah, yaitu: (1) prinsip prosesibilitas 

pada naskah berita seputar peristiwa olah raga di RRI Surakarta; (2) prinsip 

kejelasan pada naskah berita seputar peristiwa olah raga di RRI Surakarta; (3) 

prinsip ekonomi pada naskah berita seputar peristiwa olah raga di RRI Surakarta;  

dan (4) prinsip ekspresivitas pada naskah berita seputar peristiwa olah raga di RRI 
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Surakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan prinsip 

prosesibilitas pada naskah berita seputar peristiwa olah raga di RRI Surakarta; (2) 

mendeskripsikan prinsip kejelasan pada naskah berita seputar peristiwa olah raga 

di RRI Surakarta; (3) mendeskripsikan prinsip ekonomi pada naskah berita 

seputar peristiwa olah raga di RRI Surakarta; dan (4) mendeskripsikan prinsip 

ekspresivitas pada naskah berita seputar peristiwa olah raga di RRI Surakarta.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu metode simak, 

kemudian menggunakan teknik catat. Selanjutnya, Giyarno menganalisis data 

dengan menggunakan metode agih dan menyajikan data dengan metode informal. 

Hasil penelitian Giyarno ditemukan naskah yang menererapkan prinsip retorika 

tekstual, yakni prinsip prosesibilitas, prinsip kejelasan, prinsip ekonomi, dan 

prinsip ekspresivitas. Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut tidak selamanya 

diterapkan oleh redaktur dalam membuat naskah berita. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengkaji 

prinsip retorika tekstual. Perbedaannya ialah objek kajiannya, penelitian ini 

objeknya berupa naskah berita yang akan dilisankan (skrip) sedangkan penelitian 

yang dilakukan objeknya berupa wacana tajuk rencana. 

Penelitian Widianti (2013) berjudul Analisis Tekstual Editorial Jati Diri 

Harian Jawa Pos Periode September 2011. Widianti membuat rumusan masalah 

mengenai fungsi tekstual yaitu: (1) tema ; dan (2) rhema. Tujuan dari penelitian 

untuk menerapkan teori fungsi tekstual Haliday di naskah editorial diri di harian 

Jawa Pos. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  yang menggunakan 

teknik analisis tekstual. Sebagai parameter, digunakan dua kategori yaitu gaya 

bahasa dan gaya. Ditandai dengan tema, di mana tema terletak di sebuah elemen 
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selain subjek dan menunjukkan ketidakberpihakan media untuk masalah tertentu. 

Berdasarkan analisis tekstual dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa editorial 

harian Jawa Pos ditandai tema yang lebih menunjukkan ketidakberpihakan pada 

isu media tumbuh. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah mengkaji 

tekstual pada wacana editorial atau wacana tajuk rencana. Perbedannya, penelitian 

ini meneliti fungsi tekstual sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti retorika 

tekstual. 

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat dinyatakan bahwa penelitian 

tentang retorika tekstual di Indonesia masih terbatas. Delapan penelitian tersebut 

berkaitan dengan penelitian dalam hal cara menganalisis prinsip retorika tekstual. 

Dengan demikian peneliti bermaksud meneliti Retorika Tekstual pada Wacana 

Tajuk Rencana di Harian Kompas. Penelitian ini bersifat melengkapi hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya sehingga diharapkan penelitian ini bisa lebih 

baik. 

2.2 Landasan Teoretis 

Berdasarkan masalah yang muncul dalam penelitian ini digunakan beberapa 

teori sebagai acuan penelitian antara lain retorika tekstual, prinsip retorika 

tekstual, wacana, bahasa jurnalistik, harian Kompas, dan tajuk rencana. 
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2.2.1  Retorika Tekstual 

Leech (1993:22) mengartikan retorika sebagai penggunaan bahasa secara 

efektif yang dimulai dari penggunaan bahasa pertama yang diterapkan pada 

percakapan sehari-hari, kemudian diterapkan pada penggunaan bahasa yang lebih 

resmi atau terencana. Ia menggunakan istilah retorika sebagai suatu kata benda 

yang dapat dihitung, yaitu seperangkat prinsip percakapan yang saling 

dihubungkan oleh fungsi-fungsinya. 

Menurut Haryadi (2007:3), tujuan retorika secara tulis ditujukan kepada 

pembaca. Tulisan dibuat bertujuan untuk mengutarakan atau menyampaikan 

gagasan penulis kepada pembaca supaya pembaca menjadi tahu. Tulisan bisa saja 

untuk tujuan mengisahkan suatu kejadian agar pembaca seolah-olah melihat atau 

mengalaminya. Tulisan dapat juga dibuat untuk mengubah atau mempengaruhi 

sikap pembaca agar pembaca bersikap dan berpendapat seperti yang diinginkan 

penulis. 

Leech membagi retorika menjadi retorika interpersonal dan retorika 

tekstual. Fungsi retorika interpersonal yaitu bahasa sebagai pengungkapan sikap 

penutur dan sebagai pengaruh pada sikap dan perilaku penutur, sedangkan fungsi 

retorika tekstual yaitu bahasa sebagai alat untuk mengonstruksi atau menyusun 

teks (Leech 1993:86). 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut retorika tekstual adalah prinsip-

prinsip yang berupa penggunaan bahasa secara efektif pada sebuah teks atau 

wacana dengan tujuan agar pembaca dapat memahami wacana.  



17

 

 

 

2.2.2 Prinsip Retorika Tekstual 

Leech (1993:97) menjelaskan empat prinsip dalam retorika tekstual sebagai 

berikut: 

2.2.2.1 Prinsip Prosesibilitas 

Prinsip ini menganjurkan agar teks disajikan sedemikian sehingga mudah 

bagi penutur untuk mendekode pesan pada waktunya. Berbeda dengan pesan, 

sebuah teks pada intinya bersifat linear dan terbatas waktunya. Jadi, dalam proses 

memahami kita sering harus menetukan (a) bagaimana membagi-bagi pesan 

menjadi satuan-satuan; (b) bagaimana tingkat subordinasi dan seberapa 

pentingnya peranan masing-masing satuan itu; dan (c) bagaimana mengurut 

satuan-satuan pesan itu. Ketiga macam itu saling berkaitan satu sama lain. 

Ketiganya diklasifikasikan menjadi struktur sintaktik berat-ringan, hubungan 

subordinasi, dan proses. 

2.2.2.1.1 Struktur Sintaktik Berat-Ringan 

Penyusunan wacana jurnalistik yang menyajikan fakta-fakta yang harus 

cepat dipahami oleh pembaca dalam kondisi apapun tidak boleh melanggar 

prinsip prosesibilitas. Menurut Baryadi (2002:48) wacana jurnalistik dalam 

bahasa Indonesia disusun dengan struktur sintaktik yang berat (penting) 

mendahului struktur sintaktik yang ringan (kurang penting atau detail). Berikut ini 

contoh penerapan prinsip prosesibitas yang berstruktur sintaktik berat-ringan. 

(1) Nata de coco menjadi penganan kaya serat yang banyak disukai 

orang karena bercita rasa unik; adem dan terasa kenyal-kenyal. 

Menyantapnya kian nikmat ketika nata de coco dipadu dengan 

larutan gula atau sirup. 
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Contoh (1) terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama Nata de coco menjadi 

penganan kaya serat yang banyak disukai orang karena bercita rasa unik; adem 

dan terasa kenyal-kenyal merupakan kalimat utama atau menyatakan pesan 

penting dengan struktur berat (deduktif). Kalimat kedua Menyantapnya kian 

nikmat ketika nata de coco dipadu dengan larutan gula atau sirup berstruktur

ringan dan merupakan penjelas dari kalimat utama. Dengan struktur sintaktik 

seperti itu, pembaca dapat memahami pesan tersebut. 

2.2.2.1.2 Hubungan Subordinasi 

Hubungan subordinasi erat kaitannya dengan kalimat. Hubungan 

subordinasi dilakukan dengan menggabungkan dua unsur gramatikal sehingga 

yang satu terikat dengan yang lainnya, misalnya antara klausa terikat dengan 

klausa bebas di sebuah kalimat. Hubungan subordinasi dilakukan dengan banyak 

cara, yaitu:

1) Hubungan Waktu 

hubungan subordinasi waktu meliputi waktu bersamaan, waktu permulaan, 

waktu batas akhir, dan waktu berurutan. Waktu bersamaan ditandai dengan 

menggunakan  kata ketika, waktu permulaan ditandai dengan menggunakan kata 

sejak, waktu batas akhir ditandai dengan menggunakan kata hingga, dan waktu 

beruruan ditandai dengan menggunakan kata setelah. 

(2) Nata de coco menjadi penganan kaya serat yang banyak disukai 

orang karena bercita rasa unik; adem dan terasa kenyal-kenyal. 
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Menyantapnya kian nikmat ketika nata de coco dipadu dengan 

larutan gula atau sirup. 

Contoh (2) Hubungan waktu terdapat pada kalimat kedua  Menyantapnya 

kian nikmat ketika nata de coco dipadu dengan larutan gula atau sirup. Pada 

kalimat tersebut terdapat hubungan subordinasi waktu bersamaan. Kata ketika 

merupakan kata penghubung waktu bersamaan. 

(3) Selama 3 tahun mengonsumsi herbal itu, bobot Agatha bertahap 

turun dari semula 65 kg menjadi 63 kg pada 2005, lalu 60 kg 

(20080, dan mencapai 58 kg pada awal 2010. Sejak 2010 Agatha 

mengombinasi herbal pelangsing dan minum rebusan kulit delima. 

Ia merebus ¼ bagian kulit bawah delima dalam 2 gelas air hingga 

mendidih dan tersisa 1 gelas. Hasil rebusan itu ia konsumsi 2-3 kali 

sepekan.  

Contoh (3) pada penggalan wacana tersebut pada kalimat kedua Sejak 2010 

Agatha mengombinasi herbal pelangsing dan minum rebusan kulit delima

terdapat kata sejak.  Kata sejak menyatakan waktu permulaan. Jadi pada kalimat 

kedua terdapat hubungan subordinasi waktu permulaan. 

(4) Korban tenggelamnya kapal nelayan di Serang berjumlah 12 orang. 

Hingga saat ini mereka belum ditemukan.  

Contoh (4) pada kalimat kedua penggalan wacana tersebut Hingga saat ini 

mereka belum ditemukan terdapat kata hingga. Kata hingga menyatakan waktu 

batas akhir. Jadi, pada kalimat kedua terdapat  hubungan subordinasi waktu batas

akhir. 

(5) Agata melakukan diet sejak tahun 2010. Setelah 13 bulan rutin 

mengonsumsi kombinasi herbal itu, bobot Agatha susut menjadi 54-

55 kg. 
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Contoh (5) pada kalimat kelima penggalan wacana Setelah 13 bulan rutin 

mengonsumsi kombinasi herbal itu, bobot Agatha susut menjadi 54-55 kg terdapat 

kata setelah. Kata setelah menyatakan waktu berurutan. Jadi, pada kalimat kedua 

terdapat  hubungan subordinasi waktu berurutan. 

2) Hubungan Penyebaban 

Hubungan subordinasi penyebaban diterapkan dengan menggunakan 

konjungsi sebab dan karena. Konjungsi sebab dan karena memilki makna 

penyebaban “hal yang menjadikan timbulnya sesuatu”. Keduanya 

menghubungkan konstituen yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam 

sebuah kalimat menghubungkan klausa satu dengan klausan lainnya. 

(6) Kenaikan harga rupiah diharapkan oleh bangsa Indonesia. Sebab
harga rupiah menentukan laju ekonomi di Indonesia. 

Contoh (6) kalimat kedua penggalan wacana tersebut Sebab harga rupiah 

menentukan laju ekonomi di Indonesia terdapat konjungsi sebab. Konjungsi sebab 

menghubungkan kalimat pertama Kenaikan harga rupiah diharapkan oleh bangsa 

Indonesia dengan kalimat kedua harga rupiah menentukan laju ekonomi di 

Indonesia. 

(7) “Saat musim hujan sering terjadi listrik padam akibat hubungan 

pendek arus listrik dan perlu perbaikan berhari-hari. Jika tidak 

segera diperbaiki berdampak fatal bagi pertumbuhan karena 
pasokan nutrisi menjadi terhenti,” ujarnya.

Contoh (7) kalimat kedua penggalan wacana tersebut Jika tidak segera 

diperbaiki berdampak fatal bagi pertumbuhan karena pasokan nutrisi menjadi 
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terhenti,” ujarnya terdapat konjungsi karena. Konjungsi karena menghubungkan 

klausa “jika tidak segera diperbaiki berdampak fatal bagi pertumbuhan” dan 

klausa “pasokan nutrisi menjadi terhenti”. Konjungsi karena merupakan kata 

yang menghubungkan hubungan penyebaban. 

3) Hubungan Akibat 

Hubungan subordinasi akibat yaitu menggunakan kata akibat. Hubungan 

akibat menghubungkan konstituen satu dengan konstituen yang lainnya, misalnya 

klausa satu akibat dari klausa dua pun sebaliknya. Akibat memiliki makna 

“sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa” yang menyatakan 

akibat. 

(8) “Saat musim hujan sering terjadi listrik padam akibat hubungan 

pendek arus listrik dan perlu perbaikan berhari-hari. Jika tidak 

segera diperbaiki berdampak fatal bagi pertumbuhan karena

pasokan nutrisi menjadi terhenti,” ujarnya.

Contoh (8) kalimat pertama penggalan wacana tersebut Saat musim hujan 

sering terjadi listrik padam akibat hubungan pendek arus listrik dan perlu 

perbaikan berhari-hari terdapat kata akibat. Kata akibat menjelaskan klausa 

pertama “Saat musim hujan sering terjadi listrik padam” dan mengakibatkan 

klausa kedua “hubungan pendek arus listrik”.

4) Hubungan Cara 

Hubungan subordinasi cara yaitu menggunakan kata dengan. Hubungan 

cara menghubungkan konstituen satu dengan konstituen yang lainnya, misalnya 

klausa satu akibat dari klausa dua pun sebaliknya. Kata dengan memiliki makna 

“kata penghubung untuk menerangkan cara (bagaimana terjadinya atau 

berlakunya)”.  
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(9) Penyakit itu datang dengan tanda sederhana berupa bercak merah di 

kaki kanan Wijianto. “Saya Khawatir terjadi apa-apa, maka saya 

bawa anak saya ke Puskesmas,” kata Didik Supriyadi, sang ayah.

Contoh (9) kalimat pertama Penyakit itu datang dengan tanda sederhana 

berupa bercak merah di kaki kanan Wijianto terdapat konjungsi dengan. 

Konjungsi dengan menghubungkan klausa “penyakit itu datang” dan “tanda 

sederhana berupa bercak merah di kaki kanan Wijianto”. 

6) Hubungan Sangkalan 

Hubungan subordinasi sangkalan yaitu menggunakan kata seolah. 

Hubungan sangkalan menunjuk atau menyangkal terhadap suatu konstituen. 

Seolah  memiliki makna “seakan-akan; andai”.

(10) Wabah penyakit itu seolah menjadi tamparan keras bagi bangsa. 

Hal itu disebabkan oleh kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di 

daerah terpencil. 

Contoh (10) kalimat pertama Wabah penyakit itu seolah menjadi tamparan 

keras bagi bangsa terdapat kata seolah. Kata seolah menyangkal tamparan keras 

bagi bangsa. Tamparan keras bukan berarti tamparan dalam arti sebenarnya. 

7) Hubungan Tujuan 
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Hubungan subordinasi tujuan yaitu ditandai dengan kata agar dan untuk. 

Agar  memiliki makna “harapan; supaya” dan untuk  memiliki makna 

“menyatakan bagi”.   

(11) Komandan memerintahkan pasukan yang berada di perbatasan agar 

terus bersiap siaga menjaga pertikaian antarsuku.  

Contoh (11) Pada penggalan wacana Komandan pasukan yang berada di 

perbatasan agar terus bersiap siaga menjaga pertikaian antarsuku terdapat 

konjungsi agar.  Kata agar menghubungkan  tujuan klausa pertama Komandan 

pasukan yang berada di perbatasan yaitu untuk klausa kedua yaitu terus bersiap 

siaga menjaga pertikaian antarsuku. 

(12) Menurut istilah yang mereka cantumkan di dalam situs Boer dan 

Den Hoedt, ukuran daun salanova pas untuk sekali gigitan. Lantaran 

itu, salanova sangat cocok untuk konsumsi manusia modern yang 

ingin praktis. 

Contoh (12) kalimat kedua penggalan wacana tersebut Lantaran itu, 

salanova sangat cocok untuk konsumsi manusia modern yang ingin praktis

terdapat  kata untuk. Kata untuk menghubungkan  tujuan klausa pertama 

“salanova sangat cocok” yaitu untuk klausa kedua “konsumsi manusia modern 

yang ingin praktis”. Jadi, kata untuk menunjukkan makna tujuan atau hubungan 

tujuan. 

7) Hubungan Komplementasi 

Hubungan subordinasi komplementasi. Hubungan subordinasi 

komplementasi menggunakan kata bahwa yaitu kata atau frasa yang secara 

gramatikal melengkapi kata atau frasa lain; pelengkap. Bahwa merupakan kata 
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penghubung untuk menyatakan isi atau uraian bagian kalimat yang di depan; kata 

penghubung untuk mendahului anak kalimat yang menjadi pokok kalimat. 

(13) Dokter yang menangani rata-rata 100 pasien gangguan seksual per 

bulan itu mengatakan bahwa penderita disfungsi ereksi dan 

ejakulasi dini tetap memiliki ketertarikan seksual. 

Contoh (13) penggalan wacana Dokter yang menangani rata-rata 100 

pasien gangguan seksual per bulan itu mengatakan bahwa penderita disfungsi 

ereksi dan ejakulasi dini tetap memiliki ketertarikan seksual terdapat kata bahwa. 

Kata bahwa menjelaskan atau melengkapi klausa pertama Dokter yang 

menangani rata-rata 100 pasien gangguan seksual per bulan itu mengatakan. 

8) Hubungan Perbandingan 

Hubungan subordinasi perbandingan ditandai dengan  kata daripada dan 

lebih. Hubungan subordinasi perbandingan membandingkan konstituen yang satu 

dengan konstituen lainnya. Daripada dan lebih merupakan kata depan yang 

menyatakan perbandingan.  

(14) Daripada kita membesar-besarkan masalah, memikirkan 

kesejahteraan masyarakat lebih penting. 

Contoh (14) penggalan wacana Daripada membesar-besarkan masalah, 

memikirkan kesejahteraan masyarakat lebih penting terdapat kata depan 

daripada. Kata daripada membandingkan klausa membesar-besarkan masalah 

dan klausa memikirkan kesejahteraan masyarakat lebih penting. 

(15) Pekebun di Kabupaten Cianjur lebih banyak menggunakan pestisida 

organik daripada menggunakan pestisida non-organik. 
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Contoh (15) penggalan wacana Pekebun di Kabupaten Cianjur lebih banyak 

menggunakan pestisida organik daripada menggunakan pestisida non-organik

terdapat kata lebih. Kata lebih membandingkan antara menggunakan pestida 

organik  dan menggunakan pestisida non-organik. 

2.2.2.1.3 Proses 

Proses dalam prinsip prosesibilitas dilakukan dengan mengurutkan unsur-

unsur gramatikal sehingga yang satu terikat dengan yang lainnya, misalnya antara 

kalimat pertama berurutan dengan kalimat kedua. Proses dilakukan dengan dua 

cara yaitu urutan kronologis dan umum-khusus.  

1) Urutan Kronologis 

Proses dalam prinsip prosesibilitas yaitu dengan mengurutkan kronologi 

peristiwa atau membuat urutan kronologis. Urutan kronologis menggunakan 

urutan kata yaitu: pertama, kedua, dan seterusnya. Berikut ini urutan kronologis 

tampak pada contoh (16). 

(16) Pertama kali meminum, ilham memuntahkan biji itu karena berasa 

sangat pahit. Namun, berikutnya ia bisa menelan biji setelah 

menaruh di pangkal tenggorokan lantas meminumnya bersama 

secangkir kopi sebagai penawar rasa pahit. 

Contoh (16) penggalan wacana Pertama kali meminum, ilham 

memuntahkan biji itu karena berasa sangat pahit. Namun, berikutnya ia bisa 

menelan biji setelah menaruh di pangkal tenggorokan lantas meminumnya 

bersama secangkir kopi sebagai penawar rasa pahit terdapat kata pertama dan 
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berikutnya. Peristiwa pada wacana tersebut dibedakan menjadi dua dengan 

penghubung pertama dan berikut.

2) Umum-Khusus 

Proses dalam prinsip prosesibilitas yang kedua yaitu proses umum-khusus. 

Proses umum-khusus menggunakan dua cara yaitu hiponim dan ciri-ciri. Hiponim 

menghubungkan antara makna spesifik dan makna generik atau antara anggota 

taksonomi dan nama taksonomi. Selanjutnya, ciri-ciri menghubungkan ciri-ciri 

umum dan ciri-ciri khusus. Berikut ini hiponim tampak pada contoh (17). 

(17) Perusahaan Jordi dan Board mengembangkan tujuh jenis selada. 

Selada yang mereka tanam seperti lollo rosa yang mengeriting 

berwarna merah, lollo bionda yang berwarna hijau, cabbage lettuce, 

oakleaf, frisee, salanova, dan tricolor. 

Pada contoh (17) terdapat hiponimi. Pada kalimat kedua terdapat selada 

yang memiliki relasi hiponimi dengan lollo rosa, lollo bionda, cabbage lettuce, 

oakleaf, frisee, salanova, dan tricolor. 

Selanjutnya, proses umum-khusus yang menghubungkan ciri-ciri umum dan 

ciri-ciri khusus tampak pada contoh (18). 

 (18) Menurut Drs Hary Wahyu Apt, direktur Standardisasi Obat 
Tradisional Kosmetik dan Produk Komplementer Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), kayu ular yang sudah 

digunakan turun temurun itu tidak memerlukan sertifikasi. 

Pada contoh (18) terdapat proses umum-khusus yang berupa ciri-ciri. Drs 

Hary Wahyu Apt merupakan ciri-ciri umum, kemudian direktur Standardisasi 

Obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplementer Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM) merupakan ciri-ciri khusus. Jadi, Drs Hary Wahyu Apt 
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adalah seorang direktur Standardisasi Obat Tradisional Kosmetik dan Produk 

Komplementer Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

2.2.2.2 Prinsip Kejelasan 

Prinsip kejelasan juga dapat diterapkan pada tataran kode yang berbeda, 

tetapi secara umum prinsip ini dapat dibagi menjadi dua maksim, yaitu (a) 

Maksim Kejernihan (Transparency Maxim), dan (b) Maksim Ketaksaan 

(Ambiguity Maxim): 

(a)Usahakanlah suatu hubungan yang langsung dan jelas atau jernih antara 

struktur fonologis dengan struktur semantik (yaitu antara pesan dan teks). 

(b)Hindarilah tuturan-tuturan yang taksa. 

Yang dimaksud oleh (a) pada tataran sintaktik ialah sebagai berikut: agar 

jelas, butir-butir yang mempunyai jarak semantik yang dekat sebaiknya  juga 

mempunyai jarak sintaktik yang dekat. Ini sebabnya mengapa struktur-struktur 

yang tidak sinambung sulit sekali dimengerti: 

(19) Pagi akhirnya tiba dan kami harus berangkat. 

Pada contoh (19) pagi akhirnya tiba dan kami harus berangkat, pemisahan 

klausa penjelas kami harus berangkat dari pokoknya pagi mengaburkan 

hubungan antara argumen dengan predikat. Menghindari ketaksaan mempunyai 

kaitan yang erat dengan kejelasan. Selanjutnya,  terpisah dari faktor kejelasan pun 

ketaksaan adalah faktor yang penting. Misalnya, ketaksaan tampak jelas pada 

anafora kata ganti pada contoh (20).  
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(20) Bila si bayi tidak mau minum susu dingin, (susu) itu harus 

dimasak. 

Menghindari ketaksaan juga mencakup menghindari ketaksaan-ketaksaan 

sementara, yaitu ketaksaan-ketaksaan sintaktik yang sementara sifatnya dan akan 

dijadikan tidak taksa oleh bagian lain dalam kalimat yang sama. 

(21) sebelum kita makan meja telah penuh dengan hidangan-hidangan 

lezat. 

Dalam kasus-kasus seperti ini sebetulnya tidak ada ketaksaan karena 

akhirnya makna kalimat-kalimat itu cukup jelas (yaitu, interpretasi kalimat (21) 

bahwa seseorang makan meja segera tampak salahnya karena konteks kalimat itu 

selanjutnya). Akan tetapi, sebetulnya semua ketaksaan akhirnya dapat dihilangkan 

oleh konteks. Dengan kata lain, bahayanya ketaksaan ialah bukan sekadar karena t

mungkin salah interpretasi tetapi lebih-lebih lagi karena t akan menjadi bingung 

dan terhambat proses interpretasinya. 

2.2.2.3 Prinsip Ekonomi 

Prinsip ekonomi (‘usahakan agar teks itu singkat dan mudah dipahami’) 

merupakan suatu prinsip yang sangat berharga, baik bagi n maupun t.  Bila teks 

dipersingkat tanpa merusak pesan maka waktu dan tenaga yang diperlukan untuk 

mengode dan mendekode juga dapat dihemat. Tersirat di sini bahwa prinsip 

ekonomi selalu akan bertentangan dengan prinsip kejelasan. Pada tataran 

fonologi, misalnya, prinsip ekonomi menghendaki adanya pelesapan, asimilasi, 

dan proses penyingkatan dan penyederhanaan yang lain. Namun sudah jelas 

behwa dengan meningkatkan prinsip ekonomi, teks semakin sulit dipahami. 
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Dalam praktik harus ada keseimbangan antara penghematan waktu dan tenaga 

pemahaman. Keseimbangan ini sebagian tergantung pada faktor-faktor 

kontekstual, seperti jarak fisik antara n dengan t dan dengan daya prediksi sosial 

pesan. 

Demikian juga pada tataran sintaksis, prinsip ekonomi mempunyai maksim 

reduksi yang menyatakan bahawa, bila mungkin, teks harus dipersingkat. Tetapi 

kita tentu tidak dapat menganjurkan reduksi kalau reduksi mengakibatkan 

ketaksaan. Proses-proses yang terdapat dalam lingkup reduksi ialah (a) 

pronominalisasi, (b) subtitusi, dan (c) ellipsis (atau pelesapan). Misalnya, kalimat 

(20) di atas merupakan contoh pronominalisasi yang tidak baik; untuk 

menghindari ketaksaan n harus mengorbankan prinsip ekonomi dengan 

mengulang kata susu: 

  (22) Bila si bayi tidak mau minum susu dingin, susunya harus dimasak. 

Menurut Baryadi (2002:50) untuk mengontruksi teks yang singkat, dalam 

wacana jurnalistik dikenal dengan adanya mereduksi konstituen sintakik, yaitu 

singkatan, elipsis, dan pronominalisasi. Singkatan, baik abreviasi maupun 

akronim, sebagai cara mereduksi konstituen  sintaktik banyak dijumpai dalam 

wacana jurnalistik seperti contoh (23) dan (24) sebagai berikut. 

(23) Tuntutan agar ABRI bersikap lebih netral, merupakan suatu hal 

yang sangat wajar. Terutama bila hal itu diajukan oleh parpol 

nonpemerintah, yaitu PPP dan PDI. 

(24) Mengenai RUU Susduk MPR/DPR dan DPRD, Afan melihat tidak 

ada masalah. “Salah satu bagiannya memang membicarakan 

keberadaan ABRI di lembaga legislative. Persoalannya adalah, 

berapapun jumlah anggota fraksi ABRI di DPR tidak aka nada 
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bedanya, sepanjang kita memandang dwifungsi ABRI seperti 

sekarang ini,” tandasnya.

Pada contoh (23) terdapat abreviasi ABRI, PPP, dan PDI dan akronim 

parpol. Pada contoh (24) terdapat abreviasi RUU, MPR, DPRD, ABRI dan 

akronim susduk. 

Elipsis merupakan salah satu cara mereduksi konstituen sintaktik dengan 

melesapkan konstituen tertentu. Tentu saja pelesapan tersebut tidak melanggar 

prinsip kejelasan. Berikut ini contoh elipsis. 

(25)  Gubernur jelaskan bantuan sukarela senilai Rp 1,8 miliar. 

(26)  Bermain cukup taktis dan membuat lawannya berada dalam 

tekanan, Chang menang. 

Pada contoh (25) terdapat pelesapan aiks me(N)- pada verba jelaskan. Pada 

contoh (26) terdapat pelesapan kata Chang pada klausa pertama. 

Pronominalisasi merupakan sara mereduksi teks dengan menggantikan 

konstituen yang telah disebut dengan pronominal. Pronomina pengganti biasanya 

lebih pendek daripada konstituen terganti. Perhatikan contoh berikut. 

(25) Pertempuran sengit kemaren pagi meletus di ibu kota Bosnia, 

Sarajevo. Itu terjadi setelah Presiden Bosnia Alija Izetbegovic 

memerintah tentaranya. 

(26) Pada Jumat pecan lalu, 36 ulama Cirebon dari MUI, Perrsis, 

Muhammadiyah, Al Irsyad, NU, HMI, DKM, dan remaja masjid, 

bertemu di Masjid panjunan, membeahas kehadiran arena 

ketangkasan yang berunsur judi, dan panti pijat. Hasilnya, 

pernytaan protes. Mereka kini menunggu sikap Pemda setempat 

tentang usulan agar arena judi dan maksiat ditutup. 
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 Pada contoh (25) tampak bahwa kata itu pada kalimat kedua menggantikan 

seluruh isi kalimat pertama. Pada contoh (26) terlihat bahwa kata mereka 

menggantikan 36 ulama Cirebon dari MUI, Perrsis, Muhammadiyah, Al Irsyad, 

NU, HMI, DKM, dan remaja masjid.

2.2.2.4 Prinsip Ekspresivitas 

Prinsip keempat ini lebih kabur dan juga lebih sulit diberi definisi daripada 

prinsip-prinsip yang lain. Lebih mudah untuk menjelaskan mengapa prinsip ini 

dibutuhkan daripada menjelaskan isinya. Bila prinsip prosesibilitas, prinsip 

kejelasan, dan prinsip ekonomi saja yang berfungsi sebagai faktor-faktor 

pragmatik yang mengatur bentuk teks, maka bahasa hanyalah merupakan 

transaksi-transaksi yang efisien tetapi yang tidak menarik (Leech, 1993:103). 

Baryadi (2002:53) menjelaskan prinsip ekspesivitas dapat pula disebut 

prinsip ikonitas. Prinsip ini menganjurkan agar teks dikontruksi selaras dengan 

aspek-aspek pesan. Wacana jurnalistik ragam berita mematuhi prinsip ini. Dalam 

wacana berita misalnya pesan yang bersifat kausalitas dipaparkan menurut pesan 

strukturnya, yaitu sebab dikemukakan lebih dahulu dan baru akibatnya. Demikian 

juga misalnya bila ada dua peristiwa yang terjadi lebih dahulu akan dipaparkan 

lebih dahulu dan peristiwa yang terjadi kemudian akan dipaparkan kemudian.  

Berikut ini contoh pesan yang sifatnya kausalitas tampak pada contoh (27). 

(27)   Kenaikan harga kertas Koran yang resminya Cuma 20 persen, ternyata 

dalam praktik jauh melambung. Ini menimbulkan reaksi cukup keras 

di kalangan penerbit, terutama yang mencetak buku sekolah, buku teks 

perguruan tinggi, dan bacaan popular. 
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Pada contoh (27) tampak bahwa kalimat pertama menyatakan sebab dan 

kalimat kedua menyatakan akibat. Selanjutnya, contoh urutan waktu atau 

peristiwa tampak pada contoh (28). 

(28) Selama 3 tahun mengonsumsi herbal itu, bobot Agatha bertahap turun 

dari semula 65 kg menjadi 63 kg pada 2005, lalu 60 kg (2008), dan 

mencapai 58 kg pada awal 2010. Sejak 2010 Agatha mengombinasi 

herbal pelangsi dan minum rebusan kulit delima. Ia merebus ¼ bagian 

kulit bawah delima dalam 2 gelas air hingga mendidih dan tersisa 1 

gelas. Hasil rebusan itu ia konsumsi 2-3 kali sepekan. Setelah 13 bulan 

rutin mengonsumsi kombinasi herbal itu, bobot Agatha susut menjadi 

54-55 kg pada awal 2011 dan bertahan sampai saat ini. 

Pada contoh (28) kalimat pertama yaitu peristiwa yang lebih awal 

dipaparkan lebih dahulu. Selanjutnya kalimat kedua peristiwa selanjutnya 

dipaparkan kemudian, begitu pula selanjutnya. 

Retorika tekstual dikelompokkan menjadi empat prinsip yaitu prinsip 

prosesibilitas, prinsip ekonomi, prinsip kejelasan, dan prinsip ekspresivitas. 

Prinsip prosesibilitas dikelompokkan menjadi struktur sintaktik berat-ringan, 

hubungan subordinasi, proses, dan umum-khusus. Prinsip ekonomi

dikelompokkan menjadi abreviasi, pelesapan, dan pempronominalan. Prinsip 

kejelasan dikelompokkan menjadi maksim kejernihan dan maksim ketaksaan. 

Selanjutnya prinsip ekspresivitas dikelompokkan menjadi sebab akibat dan urutan 

waktu. 

2.2.3 Wacana

Menurut Mulyana (2005:1) wacana merupakan unsur kebahasaan yang 

relatif paling kompleks dan paling lengkap. Satuan pendukung kebahasaannya 

meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan 
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utuh. Namun, wacana pada dasarnya juga merupakan unsur bahasa yang bersifat 

pragmatis. 

Menurut Kridalaksana (dalam Hartono, 2012:6) wacana adalah satuan 

bahasa terlengkap dan merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar dalam 

hierarki gramatikal. Namun, dalam realisasinya wacana dapat berupa karangan

yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya), paragraph, kalimat, 

frase, bahkan kata yang membawa amanat lengkap. 

Menurut Chaer (2007:267) wacana sebagai satuan bahasa yang lengkap, 

dalam wacana terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh, yang bisa 

dipahami oleh pembaca (dalam wacana tulis). Jadi, wacana harus mudah 

dipahami oleh pembaca dengan kemampuan intelektual yang berbeda. 

Wacana mencakup kalimat, gagas kalimat, alinea atau paragraf, penggalan 

wacana (pasal, subbab, bab, atau episode), dan wacana utuh (Baryadi 2002:2). Hal 

ini berarti bahwa kalimat merupakan satuan gramatikal yang menjadi unsur pokok 

pembentuk wacana. 

Wacana dibangun oleh sebuah paragraf atau lebih. Sebagai sebuah bagian 

dari wacana paragraf dibangun olehdua kalimat yang saling berkaitan, dan 

memiliki sebuah gagasan. Di dalamnya ada kalimat utama yang berisi gagasan 

utama; dan ada sejumlah kalimat lain yang berisi keterangan tambahan terhadap 

gagasan utama itu, berada setelah kaimat utama itu. Kalimat utama dengan 

kalimat-kalimat lain yang saling berkaitan merupakan satu satuan yang erat 

terpadu (Chaer 2010:34). Sebagai contoh simak kutipan berikut: 
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Sekarang di Riau sukar mencari terubuk (1). Jangankan telurnya 

ikannya pun sukar diperoleh (2). Kalaupun ada harganya melambung 

selangit (3). Karena itu, ada kekhawatiran masyarakat nelayan di sana, 

bahwa terubuk yang spesifik itu akan punah (4). 

Paragraf tersebut terdiri atas empat buah kalimat. Kalimat (1) adalah 

kalimat utama yang menyatakan sulitnya sekarang mencari terubuk di Riau. 

Kalimat (2), (3), dan (4) adalah kalimat penjelas terhadap kalimat utama yang 

menyatakan sulitnya mencari terubuk. Keempat kalimat tersebut saling berkaitan. 

Kajian wacana berkaitan dengan pemahaman tentang tindakan manusia 

yang dilakukan dengan bahasa (verbal) dan bukan bahasa (nonverbal). Hal ini 

menunjukkan, bahwa untuk memahami wacana dengan baik dan tepat, diperlukan 

bekal pengetahuan kebahasaan, dan bukan kebahasaan (umum). Pernyataan itu 

mengisyaratkan, betapa luas ruang lingkup yang harus ditelusuri dalam kajian 

wacana (Dardjowidjojo dalam Mulyana 2005:1). 

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wacana 

adalah satuan gramatikal tertinggi (dalam hierarki gramtikal) dan terlengkap jika 

dilihat dari kelengkapan unsur-unsurnya dan terdapat konsep, gagasan, pikiran, 

atau ide yang utuh di dalamnya sehingga dapat dipahami oleh pembaca. 

2.2.4 Bahasa Jurnalistik 

Menurut Chaer (2010:2) bahasa jurnalisik atau bahasa Indonesia ragam 

jurnalistik mempunyai ciri-ciri sendiri untuk membedakannya dengan ragam 

bahasa lainnya. Ciri-ciri ragam bahasa jurnalistik adalah sesuai dengan tujuan 

tulisan jurnalistik dan siapa pembaca ragam jurnalistik tersebut. 
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Menurut Hohenberg (Chaer, 2010:2) menyatakan bahwa tujuan penulisan 

karya jurnalistik adalah menyampaikan informasi, opini, dan ide kepada pembaca 

secara umum. Kemudian, informasi itu harus disampaikan dengan teliti, ringkas, 

jelas, mudah dimengerti, dan menarik. 

Bahasa jurnalistik biasanya memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang 

baik dan benar (Puryanto dalam Efendi 2008:63). Bahasa Jurnalistik memiliki 

sifat yang khas yaitu singkat, sederhana, padat, dan jelas. Kosakata yang 

digunakan mengikuti perkembangan bahasa dalam masyarakat. Dengan kata lain 

bahasa jurnalistik dapat dipahami.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa 

jurnalistik merupakan salah satu bentuk komunikasi tulis pada majalah, surat 

kabar, dan sebagainya. Surat kabar dibaca oleh semua lapisan masyarakat yang 

mempunyai tingkat kemampuan berbeda sehingga bahasa yang digunakan dalam 

majalah harus efektif, komunikatif, dan mudah dipahami. 

2.2.5 Harian Kompas

Harian Kompas adalah surat kabar Indonesia yang berkantor pusat di 

Jakarta. Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan 

bagian dari kelompok usaha Kompas Gramedia (KG), yang didirikan oleh PK. 

Ojong (almarhum) dan Jokob Oetama sejak 28 Juni 1965. Harian Kompas 

mengusung semboyan “Amanat Hati Nurani Rakyat”,  yang dikenal sebagai 

sumber informasi terpercaya, akurat, dan mendalam. Kompas beralamat di Jalan 

Palmerah Selatan 15 Jakarta 10270 (www.profile.print.kompas.com). 
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Harian Kompas semakin berkembang pesat, hingga akhirnya menjadi raja 

media cetak di pelosok negeri. Masa pengembangan sekitar tahun 80-an. Oplah 

Harian Kompas terbesar di nusantara yaitu sebanyak 550.000 eksemplar per hari. 

(Cahyo, 2010:162). 

2.2.6 Tajuk Rencana 

Menurut Widianti (2013:112) tajuk rencana atau yang biasa disebut dengan 

editorial merupakan bagian penting dalam suatu penerbitan seperti surat kabar, 

majalah, atau media cetak lainnya, baik yang terbit harian atau berkala. Hal ini 

disebabkan karena editorial mengandung isi pesan yang terdapat dalam surat 

kabar, dan menunjukkan arah sikap dan kebijakan media menanggapi realitas 

sosial yang berkembang di masyarakat. 

Editorial mencakup pendapat atau komentar dari redaktur tentang kejadian 

yang sedang atau telah berlangsung, yang diasumsikan memiliki pengaruh yang 

besar dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Reah (dalam 

Widianti 2013:112) bahwa keberadaan editorial memungkinkan surat kabar untuk 

memberikan tanggapan, memberikan pandangan, dan membuat kesimpulan atas 

kejadian sehari-hari.  

Tajuk rencana berupa opini redaksi yang dapat berisi aspirasi, pendapat, dan 

sikap terhadap berbagai persoalan yang sifatnya potensial, fenomenal, aktual, dan 

kontroversial yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, tajuk rencana 

menjadi karakter sebuah penerbitan seperti surat kabar. Sebagai karakter dari 
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sebuah penerbitan, tajuk rencana ditulis dengan bahasa yang lugas, singkat, padat, 

namun bermakna. 

Suherman (dalam Santana 2005:66) mengajukan unsur-unsur penting dalam 

tajuk rencana, yaitu fakta, interpretasi, dan opini. Pertama, fakta merupakan 

faktor penting dalam tajuk rencana sebagai dasar opini yang dibuat, gambaran 

permasalahan yang dideskripsikan. Tanpa landasan fakta, pendapat (opini) sebuah 

media. 

Berikut ini contoh tajuk rencana: 

Kekerasan Anak 
Kekerasan anak yang melibatkan siswa kelas SDN 07 Pagi Kebayoran 

Lama Utara benar-benar memukul kita semua. Tragedi ini merupakan 

peringatan dan renungan bagi kita semua agar lebih mawas diri dalam 

mendidik anak sehingga ke depan kasus serupa tak terulang.Kasus 

kekerasan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. 

Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita telaah lebih dalam 

tentang faktor pencetus kekerasan anak. Ada dua faktor utama dalam 

pembentukan karakter dan pribadi anak. Pertama, faktor internal atau 

keluarga. Mendidik anak bukan hanya tanggung jawab sekolah formal. 

Keluarga merupakan tempat paling strategis dalam membentuk kepribadian, 

karakter, dan tingkah laku anak. 

Tajuk rencana di harian Kompas adalah rubrik yang ditulis oleh redaktur. 

Tajuk rencana hadir pada setiap terbitan harian Kompas. Pada setiap terbitannya 

terdapat dua tajuk rencana. Tajuk rencana terdapat di halaman 6, bersebelahan 

dengan rubrik opini. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan analisis secara deskriptif dan menjawab semua 

rumusan masalah, maka dapat ditarik simpulan. Simpulan tersebut 

mencakup penerapan prinsip retorika tekstual pada wacana tajuk 

rencana di harian Kompas yang meliputi prinsip prosesibilitas, prinsip 

kejelasan, prinsip ekonomi, dan prinsip ekspresivitas dengan rincian 

sebagai berikut. 

1) Prinsip prosesibilitas yang diterapkan adalah  struktur sintaktik berat-ringan, 

hubungan subordinasi, dan proses. Hubungan subordinasi meliputi hubungan 

waktu (waktu bersamaan, permulaan, batas akhir, dan berurutan), hubungan 

penyebaban, hubungan akibat, hubungan cara, hubungan sangkalan, hubungan 

tujuan, hubungan komplementasi, dan hubungan perbandingan.  Selanjutnya, 

proses  berupa urutan kronologis dan umum-khusus (hiponim dan ciri-ciri). 

2) Prinsip kejelasan yang diterapkan adalah maksim kejernihan dan maksim 

ketaksaan. 

3) Prinsip  ekonomi yang diterapkan adalah singkatan dan akronim (akronim 

nama diri dan akronim bukan nama diri), elipsis, dan pronominalisasi 

(pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya). 

4) Prinsip ekspresivitas yang diterapkan adalah sebab akibat dan urutan waktu 

(urutan peristiwa) 
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5.2 Saran 

Berdasarkan analisis data dan simpulan yang telah dikemukakan, maka 

saran untuk selanjutnya sebagai berikut. 

1) Penelitian  penerapan prinsip retorika tekstual pada wacana tajuk rencana di 

harian Kompas, hendaknya dikembangkan dan ditindaklanjuti dengan 

penelitian selanjutnya. 

2) Peneliti bidang linguistik khususnya Bahasa Indonesia, menjadikan 

penelitian ini  sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan wacana 

jurnalistik. 

3) Redaksi surat kabar sebaiknya lebih menata dalam menyusun tajuk rencana 

dengan menerapkan retorika tekstual. 
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