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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dalam wujud tulisan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30. Wujud data berupa teks

resensi yang dimuat pada majalah dan surat kabar. Data tersebut didapat dari

berbagai majalah dan surat kabar di Indonesia yang mencakup wilayah

pendistribusian meliputi wilayah nasional, regional, dan lokal. Teks resensi yang

digunakan sebagai data dalam penelitian ini memiliki struktur teks tersendiri.

Resensi sebagai sebuah teks memiliki unsur-unsur yang membangun teks

tersebut. Teks resensi yang dimuat pada majalah dan surat kabar memiliki

kelengkapan unsur-unsur pembangun yang berbeda. Unsur-unsur pembangun

sebuah teks resensi menunjukan lengkap dan tidak lengkapnya teks resensi.

Kelengkapan unsur-unsur pembangun teks resensi yang berbeda akan menunjukan

struktur teks resensi. Struktur yang ditemukan menunjukan adanya variasi struktur

teks resensi.

2. Klasifikasi Data

Pada bagian ini mengklasifikasikan seluruh data yang digunakan dalam

penelitian. Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu diklasifikasikan.

Klasifikasi ditujukan untuk mengelompokan data sesuai dengan pola.

Pengklasifikasian data meliputi klasifikasi unsur-unsur pembangun teks resensi

dan struktur teks resensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30

data berupa teks resensi utuh dan bagian dari teks resensi. Keseluruhan data

tersebut diklasifikasikan berdasarkan unsur-unsur pembangun teks resensi.

Pengklasifikasian dilanjutkan dengan klasifikasi teks resensi berdasarkan struktur

teks.
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a. Klasifikasi Resensi Berdasarkan Unsur-Unsur Pembangun Struktur

Teks Resensi

Penelitian menganalisis struktur teks resensi pada majalah dan surat

kabar dengan menemukan unsur-unsur pembangun struktur teks resensi.

Sebelum dilakukan analisis, peneliti mengklasifikasikan teks resensi

berdasarkan isi buku. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam

menemukan unsur-unsur pembangun teks resensi. Klasifikasi teks resensi

berdasarkan isi dipaparkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Teks Resensi Berdasarkan Isi

No Isi Buku Nomor Data

1. Novel Data 8, Data 10, Data 18, Data20, Data 25, Data 29

2. Motivasi Data 4, Data 7, Data 17, Data 22, Data 26, Data 27,

Data 30

3. Biografi Data 9, Data 11, Data 13, Data 14

4. Pengetahuan Data 1, Data 5, Data 15, Data 21

5. Sastra Data 3

6. Sosial,

Budaya, dan

Demokrasi

Data 2, Data 19, Data 24, Data 28

7. Panduan Data 6, Data 12, Data 16, Data 23

Klasifikasi struktur teks resensi berdasarkan isi buku dilakukan untuk

mengelompokan teks resensi berdasarkan isi buku. Klasifikasi dilanjutkan

dengan  menemukan unsur-unsur pembangun teks resensi untuk menemukan

kesamaan struktur teks resensi berdasarkan isi buku. Klasifikasi data

berdasarkan unsur-unsur pembangun teks resensi dalam penelitian ini

dipaparkan pada tabel berikut.
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Tabel. 2 Klasifikasi Unsur-Unsur Pembangun Teks Resensi

No Isi Buku No.

Data

Struktur

1. Novel Data 8 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan,

kelemahan, penutup

Data 10 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan

Data 18 Judul, identitas, pembuka, sinopsis

Data 20 Judul, identitas, pembuka, sinopsis

Data 25 Judul, identitas, sinopsis, kelebihan,

kelemahan, penutup

Data 29 Judul, identitas, sinopsis, penutup

2. Motivasi Data 4 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, penutup

Data 7 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, penutup

Data 17 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan,

penutup

Data 22 Judul, identitas, pembuka, sinopsis

Data 26 Judul, identitas, sinopsis, kelebihan, penutup

Data 27 Judul, identitas, sinopsis

Data 30 Judul, identitas, sinopsis, penutup

3. Biografi Data 9 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan

Data 11 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan

Data 13 Judul, identitas, sinopsis, kelebihan,

kelemahan

Data 14 Judul, identitas, sinopsis, kelebihan,

kelemahan

4. Pengetahuan Data 1 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan,

kelemahan

Data 5 Judul, identitas, pembuka, sinopsis

Data 15 Judul, identitas, sinopsis, kelebihan

Data 21 Judul, identitas, pembuka, sinopsis
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5. Sastra Data 3 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, penutup

6. Sosial,

Budaya, dan

Demokrasi

Data 2 Judul, identitas, pembuka, sinopsis

Data 19 Judul, identitas, pembuka, sinopsis

Data 24 Judul, identitas, sinopsis, kelemahan, penutup

Data 28 Judul, identitas, sinopsis

7. Panduan Data 6 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, penutup

Data 12 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan

Data 16 Judul, identitas, pembuka, sinopsis, kelebihan,

penutup

Data 23 Judul, identitas, pembuka, sinopsis,

kelemahan, penutup

b. Klasifikasi Struktur Teks Resensi

Klasifikasi struktur teks resensi dilakukan untuk mengetahui pola struktur

teks resensi. Pola struktur teks resensi dari 30 data dalam penelitian ini

dipaparkan pada tabel struktur teks resensi lampiran III. Pemaparan tabel

tersebut diketahui terdapat 14 pola struktur teks resensi. Keseluruhan data

diklasifikasikan dalam 14 pola struktur teks resensi. Klasifikasi 30 data

berdasarkan struktur teks resensi dalam peenelitian ini sebagai berikut.

1) Pola 1 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 8

2) Pola 2 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 1

3) Pola 3 sebanyak 4 teks resensi yaitu data 9, data 10, data 11, data 12

4) Pola 4 sebanyak 6 teks resensi yaitu data 2, data 18, data 19, data 20, data

21, dan data 22

5) Pola 5 sebanyak 2 teks resensi yaitu data 13, dan data 14

6) Pola 6 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 15, dan data 27

7) Pola 7 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 28

8) Pola 8 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 24

9) Pola 9 sebanyak 2 teks resensi yaitu data 16, dan data 17

10) Pola 10 sebanyak 5 teks resensi yaitu data 3, data 4, data 5, data 6, dan

data 7
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11) Pola 11 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 23

12) Pola 12 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 25

13) Pola 13 sebanyak 1 teks resensi yaitu data 26

14) Pola 14 sebanyak 2 teks resensi yaitu data 29, dan data 30

B. Analisis Data

1. Analisis Unsur-Unsur Pembangun Teks Resensi

Analisis unsur-unsur pembangun teks resensi pada data dalam penelitian ini

didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Samad (1997:7-8) bahwa unsur-

unsur yang membangun teks resensi buku ialah judul resensi, identitas buku,

pembukaan, sinopsis, kelebihan, kelemahan, penutup. Berikut ini dipaparkan

analisis teks resensi berdasarkan unsur-unsur pembangun.

a. Judul Resensi

30 data dalam penelitian ini memiliki judul resensi yang berbeda-beda.

Pemberian judul pada sebuah teks resensi didasarkan atas keinginan penulis.

Pada keseluruhan data dalam penelitian ini terdapat satu teks resensi yang

memiliki judul unik yaitu data 16. Judul resensi data 16 ialah “Menulis yang

Bukan-Bukan tapi Bernyawa”. Judul resensi data ini dikatakan unik karena judul

resensi tersebut membuat orang menjadi penasaran akan isi resensi. Judul

tersebut unik karena menggunakan kata bernyawa yang biasanya ditujukan

untuk makhluk hidup. Namun, pada judul teks resensi ini kata bernyawa

diperuntukan untuk sebuah karya yang disebut esai. Judul resensi “Menulis yang

Bukan-Bukan tapi Bernyawa” mewakili isi buku yang berjudul Inilah Esai yang

memberikan gambaran cara belajar menulis esai.

Pada penelitian ini terdapat 15 data yang memiliki judul resensi tidak

terkait dengan judul buku. Namun, judul resensi tetap memberikan gambaran isi

buku. 15 data tersebut ialah data 3, data 5, data 8, data 10, data 13, data 15, data

17, data 18, data 20, data 21, data 23, data 25, data 27, data 28, dan data 29.

Judul resensi pada data 3 ialah “Ajakan untuk Berkaca ke Hati Nurani”. Judul

tersebut tidak terkait dengan judul buku yang diresensi yaitu Merenguk Cinta

Rumi. Judul resensi tersebut mewakili isi buku yang berisikan penggalan puisi-
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puisi Rumi yang menggungkapkan pengalaman batin dari berbagai peristiwa dan

menyentuh hati.

Data 5 memiliki judul resensi “Bijak Menggunakan Teknologi”. Judul

resensi tersebut tidak diambil dari judul buku Gadgetmu, Harimaumu! Sebagai

buku yang diresensi. Namun, judul resensi pada data ini memberikan gambaran

isi buku yang menjelaskan tentang penyalahgunaan teknologi sehingga

menimbulkan permasalahan hukum dan etika. Permasalahan yang muncul

seperti penghinaan di media sosial, pornografi, dan kebijakan privasi. Buku ini

mengajak pembaca untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dimasa kini.

Data 8 memiliki judul resensi “Aliran Cerita dari Ragam Keseharian”,

judul tersebut tidak terkait dengan judul buku Stasiun Ngaji Budaya. Judul

resensi memberikan gambaran tentang isi buku yang menceritakan tentang hal-

hal keseharian dari makanan, anak-anak, lukisan, hingga penyakit.

Data 10 memiliki judul resensi “Jejak Cinta di Benua Biru”. Judul resensi

pada data ini tidak dikaitkan dengan judul buku yang diresensi. Buku yang

diresensi berjudul Ayat-Ayat Cinta 2. Judul resensi pada data ini mengambarkan

isi atau cerita pada novel yang menceritakan kisah cinta di Eropa.

Data 13 memiliki judul resensi “Jalan Penulis Pramoedya Ananta Toer”.

Judul tersebut tidak mengambil satu kata pun dari judul buku Ideologi Saya

adalah Pramis. Judul resensi tersebut mengungkapkan secara singkat isi buku.

Buku Ideologi Saya adalah Pramis berisikan tentang perjalanan hidup,

keyakinan,  dan pemikiran tokoh Pramoedya Ananta Toer.

Data 15 memiliki judul resensi “Memahami Sisi Indah Sebuah Pekerjaan”.

Judul tersebut tidak sesuai dengan judul buku I Love Monday yang diresensi.

Judul resensi tersebut mewakili isi buku I Love Monday yang berisikan tentang

memaknai sebuah pekerjaan.

Data 17 memiliki judul resensi “Menentramkan Jiwa yang Haus Spiritual”

yang tidak terkait dengan judul buku Mendaki Jalan Kemuliaan. Namun, judul

resensi tersebut terkait dengan isi buku yang berisikan tutunan umat islam untuk

merenungi perjalanan kehidupan agar tercipta kentraman jiwa.
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Data 18 teks resensi berjudul “Pertarungan Dua Qari” tidak terkait dengan

judul buku Kalam-Kalam Langit. Judul resensi pada data ini mengambarkan isi

buku yang mengisahkan pertarungan dua Qari. Qari yang dimaksud ialah

pembaca Alquran dengan menggunakan lagu atau tilawah.

Data 20 teks resensi berjudul “Membungkus Terima Kasih” tidak diambil

dari judul buku yang diresensi. Buku yang diresensi pada data ini berjudul Ayah.

Judul resensi diambil dari isi buku yang menceritakan kasih sayang yang

diberikan seorang ayah kepada anaknya hingga ketika sang anak pergi ia

kehilangan arah.

Data 21 teks resensi berjudul “Kontemplasi Kebangsaan”. Judul tersebut

tidak berkaitan dengan judul buku yang diresensi. Pada data ini buku yang

diresensi berjudul Demokrasi Ala Tukang Copet Sekumpulan Sindiran dan

Renunggan untuk Indonesia. Judul resensi mengambarkan isi buku yang

mengisahkan tentang demokrasi dan pemerintahaan pada masa ini.

Data 23 teks resensi berjudul “Mengintip Perayaan Kehamilan Sosialita”.

Judul resensi tersebut memberikan gambaran isi buku yang membahas pesta

kehamilan dikalangan sosialita. Judul resensi pada data ini tidak menggunakan

judul buku The Little Thoughts Book of Baby Shower.

Data 25 teks resensi berjudul “Tersesat dalam Cahaya” gambaran dari isi

buku Tanah Tabu. Buku berjudul Tanah Tabu: Blindness mengisahkan tentang

kebutaan yang terjadi secara mendadak akan tetapi kebutaan itu menjadi

seberkas cahaya putih yang artinya mengembalikan manusia ke kehidupan

awalnya yang belum dibebani oleh kategori-kategori hasil serapan mata.

Data 27 teks resensi berjudul “Belajar Bisnis dari Orang Terkaya”. Judul

resensi tersebut tidak mengunakan judul buku yang diresensi. Judul resensi pada

data ini memberikan gambaran dari isi buku yang berjudul Warren Buffett.

Warren Buffett merupakan buku biografi orang terkaya buku ini menceritakan

tentang cara Warren Buffett menjadi pembisnis yang handal hingga menjadi

orang terkaya. Buku ini juga berisikan motivasi untuk menjadi seorang

pembisnis.
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Data 28 teks resensi berjudul “Menghancurkan Silo-Silo Organisasi”.

Judul tersebut memberikan gambaran tentang isi buku yang berjudul The Silo

Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking Down Barriers. Buku

tersebut berisikan tentang perusahaan perlu mendobrak silo-silo yang

melingkipinya. Buku ini mengajak kita untuk bertindak dengan cara mengubah

pandangan kita terhadap organisasi agar pikiran dan tindakan kita tidak

terkungkung dalam suatu silo tertentu.

Data 29 teks resensi berjudul “Melihat Negeri Prancis Lebih dekat”. Judul

tersebut mengambarkan isi buku yang berjudul Viola La France. Buku tersebut

menceritan catatan perjalanan penulis selama berada di Prancis. Buku ini

menggulas sudut-sudut kota Paris dengan gambaran yang sebenarnya.

Pada penelitian ini terdapat 13 data yang memiliki judul resensi dengan

mengkaitkan judul buku. 13 data tersebut ialah data 1, data 2, data 4, data 6, data

7, data 9, data 11, data 12, data 14, data 22, data 24, data 26, dan data 30. Judul

resensi pada data 1 ialah “Mengabadikan Kesederhanaan Bunyi”. Judul resensi

tersebut terkait dengan judul buku Ensemble: Mozaik Musik dalam Masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari judul buku  yang mencantumkan kata mozaik musik

yang dapat diartikan musik sebagai sumber bunyi.

Data 2 teks resensi berjudul “Memaknai Kembali Demokrasi”. Judul

resensi tersebut terkait dengan judul buku Demokrasi Ala Tukang Copet.

Keterkaitan dapat dilihat dari penggunaan kata demokrasi pada judul resensi dan

judul buku yang diresensi.

Data 4 teks resensi berjudul “Sukses dengan Menggali Passion” terkait

dengan judul buku yang diresensi yaitu Be A Passion Preneur. Judul resensi

menggunakan kata passion yang juga terdapat pada judul buku. Kata passion

dalam bahasa Indonesia memiliki arti bakat.

Data 6 teks resensi berjudul “Membumikan Permainan Kreatif Anak”.

Judul resensi tersebut terkait dengan judul buku yang diresensi yaitu 123

Permainan yang Mengembangkan Kreatifitas Anak. Keterkaitan tersebut dilihat

dari judul resensi yang menggunakan kata permainan kreatif anak seperti halnya
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dengan judul buku. Buku ini berisikan tentang cara pengembangan permainan

kreatif anak.

Data 7 teks resensi berjudul “Inspirasi Orang-Orang Tajir di Indonesia”.

Judul tersebut dapat mewakili isi buku yang menceritakan kisah 22 orang kaya

di Indonesia salah satunya adalah Chairul Tanjung. Judul resensi tersebut terkait

dengan judul buku yang diresensi yaitu Resep Tajir 22 Koglomerat Indonesia.

Keterkaitan antara judul resensi dan judul buku dapat dilihat pada penggunaan

kata orang-orang tajir di Indonesia mewakili kata 22 koglomerat Indonesia.

Data 9 teks resensi dengan judul “Mencari Jejak Wiji Thukul” terkait

dengan judul buku Wiji Thukul Teka-Teki Orang Hilang. Keterkaitan dapat

dilihat dari penggunaan nama Wiji Thukul pada judul resensi dan judul buku.

Wiji Thukul ialah tokoh yang kisahnya diceritakan dalam buku.

Data 11 teks resensi berjudul “Warisan Raja Kretek Nitisemito”. Judul

resensi tersebut terkait dengan judul buku Raja Kretek M. Nitisemito.

Penggunaan nama Raja Kretek Nitisemito dikarenakan buku berisikan tentang

biografi Raja Kretek Nitisemito dalam kisah dan perjuangannya memimpin

rakyat.

Data 12 teks resensi berjudul “Daur Ulang Barang Bekas untuk

Pendidikan” terkait dengan judul buku Yuk, Membuat Alat Peraga. Judul resensi

menjelaskan judul buku yang hanya menunjukan bahwa buku tersebut adalah

buku tentang membuat alat peraga kemudian diperjelas oleh judul resensi bahwa

buku tersebut menjelaskan cara membuat alat peraga dari barang bekas atau daur

ulang.

Data 14 teks resensi berjudul “Kisah Tan Malaka Mencari Tuhan”. Judul

resensi tersebut terkait dengan judul buku Tan Malaka dan Tuhan. Buku ini

menceritakan perjalanan sepiritual Tan Malaka yang mencari tuhan. Nama Tan

Malaka sebagai tokoh dalam buku ini dijadikan judul untuk memberikan

gambaran isi buku.

Data 22 teks resensi berjudul “Difabel pun Mampu Berprestasi”. Judul

resensi tersebut terkait dengan judul buku 50 Superstar Difabel Pengukir

Sejarah Dunia dan Penginspirasi Dunia. Judul resensi tersebut memberikan
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gambaran tentang  isi dan judul buku yang menceritakan kisah para difabel hebat

yang mengalami keterbatasan fisik tapi mereka tetap dapat mengukir sejarah

dunia.

Data 24 teks resensi berjudul “Toleransi Tanpa Liberalisme”. Judul resensi

tersebut terkait dengan judul buku Islam and Democracy in Indonesia:

Tolerance Without Liberalism.  Judul resensi menggunakan kata liberalisme

yang juga terdapat pada judul buku. Judul resensi tersebut sesuai karena buku

berisikan tentang toleransi antar umat beragama dan antar organisasi

kemasyarakatan serta organisasi islam seperti halnya Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah tanpa adanya liberalisme.

Data 26 teks resensi berjudul “Rasulullah juga Romantis”. Judul resensi

pada data ini disesuaikan dengan judul buku Romantisnya Rasulullah. Judul

resensi memberikan gambaran tentang isi dan judul buku. Buku ini menceritakan

kisah romantis Rasulullah kepada istrinya.

Data 30 teks resensi berjudul “Inspirasi dari Orang Miskin Jadi Kaya”.

Judul resensi tersebut terkait dengan judul buku Dulu Aku Miskin Kini Aku

Kaya. Kata  miskin dan kaya yang digunakan pada judul resensi juga terdapat

pada judul buku. Judul resensi pada data ini memberikan gambaran tentang isi

buku yang menceritakan kisah singkat yang inspiratif tentang anak- anak miskin

dari dalam dan luar negri berkat cita-cita dan keberanian akhirnya mereka bisa

menjadi orang kaya.

Terdapat satu data yang memiliki judul resensi sama dengan judul buku

yaitu data 19. Judul resensi tersebut sama dengan judul buku yang diresensi

yaitu Budaya Hukum & Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif. Buku ini mengupas

tentang budaya hukum serta kearifan lokal masyarakat setempat dan bagaimana

teori dalam menggali kedua hal tersebut agar dapat dipraktekan bagi akademisi

serta praktisi hukum dalam kehidupan nyata.
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b. Identitas Buku

Menurut Samad (1997:7-8) identitas buku meliputi judul buku, pengarang/

penulis, penerbit, tahun terbit, tebal buku, ISBN. Identitas buku pada 30 teks

resensi dalam penelitian ini memiliki kelengkapan yang berbeda. Perbedaan

tersebut dapat diketahui pada analisis yang dilakukan. Analisis identitas buku

pada 30 data teks resensi yang dimuat dalam surat kabar dan majalah sebagai

berikut.

Data yang memiliki identitas buku yang lengkap ialah data 5. Pada teks

resensi data 5 penulis menyertakan identitas buku dengan lengkap meliputi judul

buku, penulis, editor tahun terbit/ cetakan, penerbit, tebal buku, dan ISBN. Hal

tersebut ditunjukan sebagai berikut.

Judul buku : Gadgetmu Harimaumu!
Penulis : Teguh Arfiyadi, Josua Sitompul, dkk.
Editor : Inasshabihah & Tim Hukumonline
Cetakan : I, November 2015
Penerbit : Literati
Tebal : 208 halaman
ISBN : 97-602-8740-50-0

(Data 5, Bijak Menggunakan Teknologi, Kedaulatan Rakyat 5 Maret 2016)

Identitas buku pada teks resensi yang lain ada yang menyertakan

penyunting sedangkan penulis buku tersebut tidak dicantumkan hal ini dapat

dilihat pada data1. Pada data 1 identitas buku yang dicantumkan meliputi judul,

penyunting, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan ISBN sebagai berikut.

Judul buku : Ensemble: Mozaik Musik dalam Masyarakat
Penyunting : Leilani Hermiasih
Cetakan : Januari 2016
Penerbit : Laras bekerja sama dengan Tan Kinira
Tebal : 162 halaman
ISBN : 978-602-73880-0-0

(Data 1, Mengabadikan Kesederhanaan Bunyi, Jawa Pos 6 Maret 2016)

Identitas buku yang ditemukan pada 30 data dalam penelitian ini paling

banyak memuat identitas buku dengan mencantumkan judul, penulis, penerbit,

tahun terbit, tebal, dan ISBN. Identitas buku pada teks resensi tersebut tidak
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mencantumkan penyunting atau editor buku. Data yang memiliki susunan

identitas buku seperti yang dijelaskan diatas berjumlah 16 data. Hal ini dapat

dilihat pada lampiran II tabel unsur-unsur pembangun teks resensi. Data tersebut

meliputi teks resensi data 2, data 4, data 6, data 7, data 11, data 12, data 13, data

20, data 21, data 22, data 23, data 25, data 26, data 27, data 29, dan data 30.

Identitas buku pada data tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Judul buku : Demokrasi Ala Tukang Copet
Penulis : Mohamad Sobary
Cetakan : Pertama, Oktober 2015
Penerbit : Mizan
Tebal : 124 halaman
ISBN : 978-979-433-836-0

(Data 2, Memaknai Kembali Demokrasi, Jawa Pos 6 Maret 2016)

Judul buku : Be A Passion Preneur
Penulis : Edvan M Kautsar
Penerbit : Gramedia
Cetakan : Pertama, Desember 2015
Tebal : 216 halaman
ISBN : 978-602-032-390-9

(Data 4, Sukses dengan Menggali Passion, Kedaulatan Rakyat 5 Maret 2016)

Judul buku : 123 Permainan yang Mengembangkan Kreativitas Anak
Penulis : Heru Kurniawan
Penerbit : Bhuana Ilmu Populer
Tahun : 2016
Tebal : 132 halaman
ISBN : 9786023940400

(Data 6, Membumikan Permainan Kreatif Anak, Kedaulatan Rakyat 27

Febuari 2016)

Judul buku : Resep Tajir 22 Koglomerat Indonesia
Penulis : Amang Mawardi
Penerbit : Grammatical Publishing Surabaya
Tahun : 2016
Tebal : 130 halaman
ISBN : 978-602-391-250-0

(Data 7, Inspirasi Orang-Orang Tajir di Indonesia, Tribun Jogja 3 April 2016)
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Judul buku : Raja Kretek M. Nitisemito
Penulis : Erlangga Ibrahim dan Syahrizal Budi Putranto
Penerbit : Batara Media
Cetakan : I, September 2015
Tebal : vi + 100 halaman
ISBN : 978-602-73144-0-5

(Data 11, Warisan Raja Kretek Nitisemito, Tribun Jogja 20 Maret 2016)

Judul buku : Yuk Membuat Alat Peraga Edukatif dari Barang Bekas
Penulis : Muksin
Penerbit : Diva Press
Cetakan : I, Agustus 2015
Tebal : 168 halaman
ISBN : 978-602-279-165-2

(Data 12, Daur Ulang Barang Bekas untuk Pendidikan, Tribun Jogja 13

Maret 2016)

Judul buku : Ideologi Saya adalah Pramis
Penulis : Muhidin M. Dahlan
Penerbit : Octopus
Tahun terbit : 2016
Tebal : 328 halaman
ISBN : 978-60-27-274310

(Data 13, Ideologi Saya adalah Pramis, Solopos 24 April 2016)

Judul buku : Ayah
Penulis : Andrea Hirata
Penerbit : Bentang Pustaka
Terbit : Mei 2015
Tebal : 412 halaman
ISBN : 978-602-291-102-9

(Data 20, Membungkus Terima Kasih, Tribun Jogja 6 Maret 2016)

Judul buku : Demokrasi Ala Tukang Copet
Penulis : Mohamad Sobary
Penerbit : Mizan
Cetakan : I, Oktober 2015
Tebal : 124 halaman
ISBN : 978-979-433-836-0
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(Data 21, Kontemplasi Kebangsaan, Kedaulatan Rakyat 27 Febuari 2016)

Judul buku : 50 Superstars Diffable Pengukir Sejarah Dunia dan
Penginspirasi Dunia

Penulis : Alexia Fitriani
Penerbit : Scritto Book Publiser
Cetakan : I, April 2015
Tebal : 176 halaman
ISBN :  978-602-1659-54-0

(Data 22, Difabel pun Mampu Berprestasi, Tribun Jogja, 20 Maret 2016)

Judul buku : The Little Thoughts Book of Baby Shower
Penulis : Nadia Mulya, Ola Harika
Penerbit : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan : April 2016
Tebal : 90 halaman
ISBN : 978-602-02-2799-0

(Data 23, Mengintip Perayaan Kehamilan Sosialita, Bisnis Indonesia

Weekend 24 April 2016)

Judul buku : Tanah Tabu, Blindness
Penulis : Jose Saramago
Penerbit : Matahari
Cetakan : I, November 2015
Tebal : 488 halaman
ISBN : 978-602-372-045-3

(Data 25, Tersesat dalam Cahaya, Koran Tempo 5-6 Maret 2016)

Judul buku : Romantisnya Rasulullah
Penulis : Pirman
Penerbit : Citra Risalah
Cetakan : I, 2015
Tebal : 210 halaman
ISBN : 978-602-7727-65-6

(Data 26, Rasulullah Juga Romantis, Kedaulatan Rakyat 5 Maret 2016)

Judul buku : Warren Buffett
Penulis : Irvan Wiliam
Penerbit : Saufa
Tahun terbit : 2016
Tebal : 204 halaman
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ISBN : 978-602-391-088-5

(Data 27, Belajar Bisnis dari Orang Terkaya, Kedaulatan Rakyat 5 Maret

2016)

Judul buku : Viola La France
Penulis : Lona Hutapea Tarasale
Penerbit : B First (Bentang Pustaka)
Cetakan : I, April 2015
Tebal : 208 halaman
ISBN : 978-602-8864-98-5

(Data 29, Melihat Negeri Prancis Lebih Dekat, Tribun Jogja 20 Maret 2016)

Judul buku : Dulu Aku Miskin, Kini Aku Kaya
Penulis : Cahyani T.S
Penerbit : Laksana (Diva Press)
Tahun terbit : Pertama, 2015
Tebal : 183 halaman
ISBN : 978-602-279-118-1

(Data 30, Inspirasi dari Orang Miskin Jadi Kaya, Tribun Jogja 13 Maret

2016)

Terdapat 11 data yang memiliki susunan identitas buku yang

mencantumkan judul, penulis, penerbit, tebal buku, dan tahun terbit. Pada

identitas buku teks resensi ini tidak mencantumkan penyunting dan ISBN. 11

data tersebut ialah data 3, data 8, data 10, data 14, data15, data 16, data 17, data

18, data 19, data 24, dan data 28. Identitas buku pada data tersebut dapat

dipaparkan sebagai berikut.

Judul buku : Mereguk Cinta Rumi (serpihan-serpihan puisi pelembut
jiwa)

Penulis : Dr. Haidar Bagir
Cetakan : Pertama, Februari 2016
Penerbit : Mizan (PT Mizan Publika)
Tebal : 285 halaman

(Data 3, Ajakan untuk Berkaca ke Hati Nurani, Jawa Pos 24 April 2016)
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Judul buku : Stasiun Ngaji Budaya
Penulis : Amang Mawardi
Penerbit : Grammatical Publishing Surabaya
Cetakan : I, 2016
Tebal : 130 halaman

(Data 8, Aliran Cerita dari Ragam Keseharian, Jawa Pos 24 April 2016)

Judul buku : Ayat-Ayat Cinta 2
Penulis : Habiburrahman El Shirazy
Penerbit : Republika
Cetakan : VIII, Desember 2015
Tebal : 690 halaman

(Data 10, Jejak Cinta di Benua Biru, Republika 4 Maret 2016)

Judul buku : Tan Malaka dan Tuhan
Penulis : H. Ashad Kususma Djaya
Penerbit : Kreasi Wacan
Tahun terbit : Oktober 2015
Tebal : 188 halaman

(Data 14, Kisah Tan Malaka Mencari Tuhan, Tribun Jogja 10 April 2016)

Judul buku : I Love Monday
Penulis : Arvan Pradiansyah
Penerbit : Kaifa
Cetakan : I, 2015
Tebal : 302 halaman

(Data 15, Memahami Sisi Indah Sebuah Pekerjaan, Suara Merdeka 1 Maret

2016)

Judul buku : Inilah Esai
Penulis : Muhidin M. Dahlan
Penerbit : Iboeke
Cetakan : Febuari 2016
Tebal : 194 halaman

(Data 16, Menulis yang Bukan-Bukan tapi Bernyawa, Solopos 6 Maret 2016)



35

Judul buku : Mendaki Jalan Kemuliaan Bunga Rampai Catatan
Kebijakan II

Penulis : Hasab Basri Tanjung
Penerbit : AMP Press
Cetakan : I, Februari 2016
Tebal : 230 halaman

(Data 17, Menentramkan Jiwa yang Haus Spiritual, Republika 4 Maret 2016)

Judul buku : Kalam-Kalam Langit
Penulis : Pipiet Senja
Penerbit : Publishing House
Cetakan : I, Febuari 2016
Tebal : 152 halaman

(Data 18, Pertarungan Dua Qari, Republika 6 Maret 2016)

Judul buku : Budaya Hukum & Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif
Penulis : Saptomo, Ade
Penerbit : FHUP Press
Cetakan : 2014
Tebal : 207 halaman

(Data 19, Budaya Hukum & Kearifan Lokal: Sebuah Perspektif, Komisi

Yudisial edisi Januari-Febuari 2016)

Judul buku : Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without
Liberalism

Penulis : Jeremy Menchik
Penerbit : New York: Cambridge University Press
Tahun terbit : Januari 2016
Tebal : 207 halaman

(Data 24, Toleransi Tanpa Liberalisme, Tempo 21-27 Maret 2016)

Judul buku : The Silo Effect: The Peril of Expertise and the promise of
Breaking Down Barriers

Penulis : Gillian Tett
Penerbit : Simon & Schuster
Cetakan : Pertama, September 2015
Tebal : 290 halaman

(Data 28, Menghancurkan Silo-Silo Organisasi, SWA 14-27 April 2016)
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Pada 30 data teks resensi dalam penelitian ini hanya terdapat satu data teks

resensi yang memiliki identitas buku tidak lengkap. Teks resensi yang memiliki

identitas buku tidak lengkap  ialah data 9. Identitas buku pada teks resensi ini

hanya mencantumkan judul, penyunting, penerbit, dan tahun terbit. Teks resensi

tersebut pada bagian identitas buku tidak mencantumkan penulis, tebal buku,

dan ISBN. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

Judul buku : Wiji Thukul Teka Teki Orang Hilang
Penyunting : Arif Zulkifli, Seno, Joko Suyono, dkk.
Tahun : Tahun 2015/ cetakan ke-II
Penerbit : Tempo

(Data 9, Mencari Jejak Wiji Thukul, Joglosemar 13 Maret 2016)

c. Pembukaan

Pada penelitian ini hanya terdapat 20 data yang menimiliki pembukaan. 20

data tersebut ialah data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, data 8,

data 9, data 10, data 11, data 12, data 16, data 17, data 18, data 19, data 20, data

21, data 22, dan data 23. Pembukaan pada setiap teks resensi dipaparkan penulis

dengan pengantar yang berbeda. Menurut Samad (1997:7-8) pembukaan dimulai

dengan hal-hal berikut. Memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya

berbentuk apa saja, dan prestasi apa saja yang diperoleh; membandingkan

dengan buku sejenis yang sudah di tulis, baik oleh pengarang sendiri maupun

oleh pengarang lain; memaparkan kekhasan atau sosok pengarang; memaparkan

keunikan buku; merumuskan tema buku; mengungkapkan kesan terhadap buku;

membuka dialog.

13 data dari 20 data, memaparkan pembukaan dengan inti paragraf

pembukaan sebagai gambaran masalah yang sesuai dengan isi buku dan keadaan

pada masa ini.  13 data tersebut ialah data 1, data 2, data 4, data 5, data 6, data 7,

data 8, data 11, data 17, dan data 19.

Pembukaan pada data 1 menjelaskan tentang keadaan musik pada saat ini.

Musik hanya dijadikan sebagai hiburan saja. Namun, tulisan yang mengulas

tentang musik tersebut belum tentu ada. Pembukaan tersebut sebagai gambaran
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latar belakang ditulisnya buku tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan

pembukaan berikut.

Detik ini, bersamaan dengan Anda membaca artikel ini, ratusan bahkan
mungkin ribuan karya musik di Indonesia baru saja tercipta. Tapi, satu
tulisan yang mengulas tentang musik tersebut belum tentu ada.

(Data 1, Mengabadikan Keserderhanaan Bunyi, Jawa Pos
6 Maret 2016)

Pembukaan pada data 2 menjelaskan tentang keadaan demokrasi pada saat

ini. Pada paragraf pembukaan penulis memunculkan pertanyaan yang dapat

dijawab setelah membaca buku tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan

berikut.

Buku kecil ini mengajak kita melihat ulang akan pemaknaandemokrasi dan
nilai-nilai hidup yang selama ini sudah kita jalani. Apakah sudah benar,
lurus, dan sesuai dengan makna demokrasi sebenarnya? Ataukah semata
sesuatu yang dimaknai sesuai keinginan sendiri?

(Data 2, Memaknai Kembali Demokrasi, Jawa Pos 6
Maret 2016)

Pembukaan pada data 4 menjelaskan tentang  ilmuwan dunia yang sukses

dengan penemuan mereka masing-masing. Mereka sukses karena bekerja keras

dalam menemukan passion, minat dan bakat di dalam dirinya. Hal tersebut dapat

dilihat pada kutipan berikut.

Kalau ditanya siapakah yang paling sukses diantara Albert Einstein dengan
teori relativitas, Thomas Alva Edison lewat penemu fenomenal lampu
pijar, Steve Jobs pendiri apple komputer dan Mark Zuckerberg penemu
facebook? Jawaban yang paling bijak, semuanya sukses dalam passion,
minat dan bakat masing-masing. Mereka mampu menggali dan
menemukan passion yang terpendam dalam dirinya dan menjadikannya
sebagai temuan menggemparkan dunia.

(Data 4, Sukses dengan Menggali “Passion”, Kedaulatan
Rakyat 5 Maret 2016)

Pembukaan pada data 5 menjelaskan tentang perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi pada masa kini yang semakin pesat. Namun,

perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan permasalahan

hukum dan pada akhirnya melatarbelakangi lahirnya undang-undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan

berikut.
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat.
Beragam aplikasi media sosial banyak digunakan netizen seperti facebook,
twitter, BBM, instagram, whatsaap. Namun, teknologi dapat
disalahgunakan sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan etika.
Hal ini melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

(Data 5, Bijak Menggunakan Teknologi, Kedaulatan
Rakyat 5 Maret 2016)

Pembukaan pada data 6 menjelaskan tentang kemajuan teknologi yang

memberikan dapak buruk terhadap anak. Hal ini terjadi akibat kemajuan

teknologi yang memunculkan permainan berbasis teknologi individual.

Permainan teknologi tersebut dapat berdampak buruk terhadap kehidupan sosial

anak. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak perubahan sosial yang
signifikan. Tidak terkecuali perubahan sosial pada kehidupan anak-anak.
Anak-anak dulu yang melakukan aktivitas sosialnya melalui pertemenan
yang dimediasi oleh bermain bersama teman, kini bergeser ke bermain
dengan teknologi. Permainan teknologi yang mengalienasi kehidupan
sosial anak. Implikasinya, kehidupan anak-anak sekarang sangat egois,
individualis, dan asosial. Sebabnya, permainan dengan media teknologi
telah menjadi mitra anak dalam kehidupannya.

(Data 6, Membumikan Permainan Kreatif Anak,
Kedaulatan Rakyat 27 Februari 2016)

Pembukaan pada data 7 menjelaskan tentang koglomerat di dunia yang

sukses karena bisnis dan usahanya. Di Indonesia sendiri juga terdapat

koglomerat. Hal tersebut dipaparkan pada kutipan berikut.

Di dunia ini, banyak koglomerat yang berhasil karena bisnis maupun
perusahannya. Bahkan, di Indonesia sendiri, ada puluhan konglomerat
yang jumlah kekayaannya tak sedikit.

(Data 7, Inspirasi Orang-orang Tajir di Indonesia, Tribun
Jogja 3 April 2016)

Pembukaan pada data 8 menjelaskan tentang kurangnya rasa percaya diri

seseorang terhadap tulisan mereka yang mengakibatkan orang tersebut tidak

memiliki karya. Hal tersebut dipaparkan pada kutipan berikut.

Banyak orang yang kesulitan untuk menulis, apalagi menjadikan tulisanya
sebagai sebuah buku. Banyak yang terbentur dengan ide dan bahan yang
akan diketik. Padahal, bahan atau materi yang akan disajikan tersebut
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sudah terbentang di depan mata. Rasa kurang percaya diri saja yang
membuat orang tak mempunyai karya.

(Data 8, Aliran Cerita dari ragam keseharian, Jawa Pos 24
April 2016)

Pembukaan data 11 menjelaskan tentang kurangnya pengetahuan generasi

muda tentang sosok pembangun negeri ini. Sosok Raja Kretek Nitisemito yang

belum begitu dikenal oleh para generasi muda. Hal tersebut dipaparkan sebagai

berikut.

Generasi muda mungkin banyak yang belum kenal sosok M. Nitisemito
pengagas sekaligus pengusaha rokok kretek pertama di Indonesia ini
sesungguhnya memeiliki andil besar bagi negeri ini.

(Data 11, Warisan Raja Kretek Nitisemito, Tribun Jogja
20 Maret 2016)

Pembukaan data 17 menjelaskan tentang permasalahan sosial yang

melanda Indonesia saat ini mengakibatkan timbulnya prilaku yang menyimpang

dari agama. Pembukaan tersebut mengkaitkan apa yang terjadi di dunia nyata

dengan isi buku. Hal tersebut dapat diketahui pada kutipan berikut.

Berbagai permasalahan sosial yang melanda Indonesia saat ini telah
mampu memorak-porandakan jiwa. Sehingga, banyak perilaku yang
menyimpang dari ajaran islam. Karena itu, sudah semestinya umat Islam
kembali kepada ajaran yang berlandaskan Alquran dan hadis Rasulullah
SAW.

(Data 17, Menenteramkan Jiwa yang Haus Spiritual,
Republika 4 Maret 2016)

Pembukaan pada data 19 berisikan tentang latar belakang munculnya buku

yang menjawab kebingungan masyarakat terhadap budaya hukum dan kesadaran

hukum. Pembukan tersebut sebagai gambaran tentang masalah yang ada pada

saat ini dengan isi buku. Hal tersebut dapat diketahui pada kutipan berikut.

Seakan dapat mengerti kebutuhan pada suatu pertanyaan mendasar dalam
benak pembaca. Misalkan apakah tujuan hukum itu? Dimisalkan tujuan
hukum dimaksudkan adalah adalah tertib hukum atau kesadaran hukum.
Jawabanya tentu membutuhkan perenungan yang mendalam, dan bahkan
antara budaya hukum dengan kesadaran hukum, hampir selalu saja
jawaban yang dikemukakan tidak jelas pilihannya.

(Data 19, Budaya Hukum & Kearifan Lokal: Sebuah
Perspektif, Komisi Yudisial edisi Januari-Febuari 2016)
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3 data dari 20 data teks resensi yang memiliki pembukaan, memaparkan

riwayat penulis buku dan karya-karya sebelumnya atau karya yang mengangkat

tema serupa. Ketiga data tersebut ialah data 10, data 18, dan data 20. Pembukaan

pada teks resensi data 10 menjelaskan tentang penulis buku, Habiburrahman El

Shirazy dan kesuksesan karya sebelumnya yaitu Ayat-Ayat Cinta. Pembukaan

menjelaskan tentang kepiawaian Habiburrahman El Shirazy dalam

menghidupkan tokoh Fahri sebagi tokoh utama dalam Ayat-Ayat Cinta dan kini

diteruskan pada Ayat-Ayat Cinta 2. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan

pembukaan data 10 berikut.

Habiburrahman El Shirazy kembali mengobati kerinduan para penggemar
Ayat-Ayat Cinta. Mereka ingin tahu bagaimana kelanjutan kehidupan cinta
Fahri Abdullah dan Aisha. Kang Abik, begitu penulis biasa disapa, kembali
menghidupkan tokoh Fahri dalam sekuel Ayat-Ayat Cinta 2 (AAC2).

(Data 10, Jejak Cinta di Benua Biru, Republika 4 Maret
2016)

Pembukaan pada data 18 menjelaskan tentang karya-karya sejenis yang

mengangkat tema sama yaitu kehidupan di pondok pesantren. Pembukaan tersebut

digunakan untuk membandingkan karya yang ada dengan karya-karya

sebelumnya. Hal tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

Ada cukup banyak novel yang mengakat latar belakang pondok pesantren.
Sebut saja Ketika Cinta Bertasbih 1 dan 2, serta Dalam Mihrab Cinta karya
Habiburrahman El Shirazy, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi, dan
Perempuan Berkalung Sorban Karya Ebidah El- Khaliqy.

(Data 18, Pertarungan Dua Qari, Republika 6 Maret 2016)

Pembukaan pada data 20 menjelaskan tentang penulis buku yang telah

terkenal dengan karya fenomenalnya dan telah memperoleh penghargaan. Sosok

Andrea Hirata penulis buku yang telah terkenal dengan karya-karyanyamenjadi

sosok yang diceritakaan pada bagian pembukaan. Hal tersebut ditunjukkan pada

kutipan berikut.

Nama Andrea Hirata tentu sudah tak asing bagi para pecinta novel.
Penghargaan dalam maupun luar negeri berhasil ia raih berkat karya-
karyanya yang fenomenal.
Sebut saja Tetralogi Laskar Pelangi. Kali ini Andrea Hirata dengan novel
terbarunya yang berjudul Ayah, yang penggarapan novel ini memakan
waktu tak singkat.
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(Data 20, Membungkus Terima Kasih, Tribun Jogja 6
Maret 2016)

Terdapat 4 data pada bagian pembukaan teks resensi mengungkapkan

tentang pengalaman pembaca buku. Keempat data tersebut ialah data 3, data 9,

data 12, dan data 16. Data 3 bagian pembukaan teks resensi menjelaskan tentang

pengalaman yang dirasakan oleh pembaca buku. Pada pembukaan tersebut

pembaca menyatakan tentang apa yang ia rasakan ketika membaca buku Mereguk

cinta Rumi sebagai berikut.

Membaca puisi-puisi Jalaludin Rumi seperti membaca kitab cinta. Cinta
yang menembus ruang dan waktu. Cinta yang melampaui dunia dan
seisinya. Cinta yang menyentuh langit. Puisi-puisinya berbicara tentang
cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama manusia.

(Data 3, Ajakan untuk Berkaca ke Hati Nurani, Jawa Pos
24 April 2016)

Pembukaan pada data 9 menjelaskan tentang pandangan pembaca buku

terhadap kutipan puisi Wiji Thukul. Wiji Thukul dikenal sebagai sosok yang

berani melawan Orde Baru, melalui puisi ia mencurahkan semua isi hatinya. Hal

tersebut dapat diketahui pada kutipan berikut.

Kalau kelak anak-anak bertanya mengapa dan aku jarang pulang katakan
ayahmu tak ingin jadi pahlawan tapi dipaksa menjadi penjahat oleh
penguasa yang sewenang-wenang.
Puisi berjudul Catatan itu merupakan salah satu karya Thukul yang dibuat
dalam masa-masa persembunyiannya saat dikejar aparat. Dia menjadi
“buronan” aparat lantaran melawan penguasa Orde Baru.

(Data 9, Mencari jejak Wiji Thukul, Joglosemar 13 maret
2016)

Pembukaan pada data 12 menjelaskan tentang latar belakang hadirnya buku

yang dijelaskan oleh penulis resensi untuk menarik para pembaca buku. Pada

paragraf pembukaan data ini menjelaskan tentang inti buku yang menarik. Hal

tersebut dipaparkan pada kutipan berikut.

Buku Yuk, Membuat Alat Peraga Edukatif dari Barang Bekas hadir sebagai
upaya untuk mengurangi sampah berupa barang bekas berlebihan agar
diubah menjadi sesuatu yang lebih unik, menarik, dan bermanfaat.
Sederhananya, di dalam buku ini berisi tentang tutorial daur ulang barang-
barang bekas yang cocok diajarkan kepada anak-anak sejak dini, khususnya
melalui lingkungan sekolah.
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(Data 12, Daur Ulang Barang Bekas untuk Pendidikan,
Tribun Jogja 13 Maret 2016)

Pembukaan pada data 16 menjelaskan tentang pengalaman pembaca buku
Inilah Esai yang menceritakan tentang keistimewaan ketika membaca tersebut.
pembukaan pada data ini dipaparkan dengan bahasa yang apik seolah-olah penulis
sedang berbicara pada pembaca resensi. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan
berikut.

Hai Fa, Yuk Mengobrol lagi soal buku...
Belum lama ini kuterima buku Inilah Esai karya Muhidin M. Dahlan

yang diterbitkan I:boeke (Indonesia buku), Bantul, Daerah istimewa
Yogyakarta. Buku ini dicetak terbatas, tak beredar di toko-toko buku.
Kuperoleh buku ini dengan cara memesan langsung ke penerbitnya.

Buku ini selesai ku baca dalam sekali duduk. Bagiku, buku-buku yang
selesai kubaca dalam sekali duduk adalah buku-buku yang menarik, buku
yang lain daripada yang lain, buku yang sangat sayang bila terputus
membacanya.

(Data 16, Inilah Esai, Solopos 6 Maret 2016)
d. Sinopsis

Menurut Samad (1997:8) sinopsis memuat ulasan singkat isi buku secara

benar dan kronologis dengan kutipan secukupnya. Keseluruhan data pada

penelitian ini memaparkan bagian sinopsis atau isi buku. Sinopsis pada 30 data

dalam penelitian ini diungkapkan ada yang dengan menyertakan kutipan dan ada

yang tidak menggunakan kutipan. Terdapat 18 data yang menggunakan kutipan

dalam memaparkan sinopsis dan 12 data yang tidak menggunakan kutipan.

18 data yang menggunakan kutipan pada bagian sinopsis teks ialah data 1,

data 2, data 3, data 4, data 6, data 7, data 8, data 11, data 13, data 15, data 18,

data 21, data 22, data 24, data 25, data 26, data 29, dan data 30. Sinopsis pada data

1 menyertakan kutipan dari isi buku sebagai berikut.

Kita dapat melacak informasi itu pada hampir semua subjudul di buku
ini. diawali dengan repotase pergelaran kompetisi musik rap yang diadakan
BKKBN di Tangerang pada 2014 lalu (halaman 7). Yang menarik, BKKBN
sebagai lembaga  negara justru menggunakan musik rap beserta elemen-
elemen musik hip-hop untuk mengampanyekan slogan dan program-
program mereka.

Berikutnya, kita juga disuguhi dengan persentuhan lagu dan hak asasi
manusia (HAM). Adalah band bernama efek rumah kaca yang melakukan
pementasan di Gedung Purnabudaya UGM pada 2010 lalu yang mencoba
menyuarakan penderitaan Munir sebagai aktivis HAM yang gugur karena
dibunuh (hal 61).
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(Data 1, Mengabadikan Kesederhanaan Bunyi, Jawa Pos
6 Maret 2016)

Sinopsis pada data 2 menyertakan kutipan dari isi buku. Hanya ada empat

kutipan pada sinopsis dalam data ini. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut.

Melalui dongen besutan H.C. Andersen “Kaisar dan Baju Barunya”. Kang
Sobary mengingatkan bahwa manusia bisa mulia dan jatuh akibat
kesukaannya. Kilas balik tentang Pak Harto bisa dijadikan cermin. Beliau tak
waspada, dan tak menaruh curiga ketika para bawahannya melapor bahwa
seluruh rakyat masih mendambakan kepemimpinannya (hal 64).

(Data 2, Memaknai kembali Demokrasi, Jawa Pos 6 Maret
2016)

Sinopsis pada data 3 menyertakan kutipan dari isi buku. Setiap paragraf

yang menceritakan isi buku disertai dengan kutipan pada akhir paragraf. Hal

tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Tafsir atas puisi-puisi Rumi juga menghasilkan sebentuk pemahaman bahwa
kita harus selalu menebarkan kebaikan. Dimanapun dan dalam kondisi
apapun. Sebab, hal itulah yang membuat hidup kita sebagai manusia
menjadi berarti.
Dalam malam penuh derita dan kegelapan, jadilah lilin yang tebarkan
cahaya, hingga fajar tiba (hal 48).

(Data 3, Ajakan untuk Berkaca ke Hati Nurani, Jawa Pos
24 April 2016)

Sinopsis pada data 4 menyertakan kutipan dari isi buku. Pada sinopsis data

ini hanya disertakan sebuah kutipan singkat yang berupa pengertian atau

penjelasan istilah. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Passion adalah sebuah energi dalam diri kita yang membuat hidup menjadi
lebih bersemangat dan bergairah (hal 74).

(Data 4, Sukses dengan Menggali “Passion”, Kedaulatan
Rakyat 5 Maret 2016)

Sinopsis pada data 6 menyertakan kutipan. Hanya terdapat dua kutipan pada

data ini. Kutipan pada data ini menyatakan tentang isi buku. Hal tersebut

ditunjukkan sebagai berikut.

Buku 123 Permainan untuk Mengembangkan Kreativitas Anak ini
merupakan buku yang memodifikasi dan mengkreasikan  kembali
permainan tradisional yang sudah tidak diminati anak. Modifikasin dan
kreasi permainan disesuaikan dengan kesukan dan hobi anak-anak sekarang
yang sudah berfikir maju. Misalnya, anak-anak diajak bermain cita-citaku
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(hal 52), di mana setiap anak menyebutkan cita-cita yang diimpikanya.
Kemudian anak-anak akan bertanding melogikakan cita-citanya sebagai
profesi terbaik. Atau, anak-anak diajak bermain berhitung cepat-cepatan
dengan cara menghitung kata dari lagu tradisonal yang dinyanyikan  oleh
temannya (hal 67).

(Data 6, Membumikan Permainan Kreatif Anak,
Kedaulatan Rakyat 27 Febuari 2016)

Sinopsis pada data 7 menyertakan kutipan. Pada data ini hanya terdapat

sebuah kutipan yang memperkuat sinopsis. Kutipan tersebut berisikan peryataan

dari tokoh yang dibahas dalam buku. Hal tersebut ditunjukan sebagai berikut.

Karena itu, Chairul Tanjung menyatakan bahwa ketika bisnis lesu, maka
jaringan bisa diandalkan (halaman 39).

(Data 7, Inspirasi Orang-orang Tajir di Indonesia, Tribun
Jogja 3 April 2016)

Sinopsis pada data 8 menyertakan kutipan dari isi buku. Hanya terdapat dua

kutipan yang dicantumkan pada sinopsis. Kutipan pada ini dituliskan untuk

memperkuat kisah yang ditulis pada resensi. Hal tersebut ditunjukkan pada

kutipan berikut.

Dalam buku setebal 130 halaman tersebut, juga terselip pelajaran
moral. Seorang seniman di Surabaya tetap memangil sang ibu dengan emak.
Saat dokter menanyakan kondisi mamanya, sang seniman langsung
menjawab tak punya mama.

Dia punyanya emak, seorang perempuan yang telah melahirkan
dirinya. Bagi sang seniman tersebut, kemajuan zaman dan teknologi tak
membuat dirinya harus mengubah pangilan kepada orang yang
dihormatinya itu dengan mama agar terlihat modern (Tidak Punya Ibu,
halaman 82).

(Data 8, Aliran Cerita dari Ragam Keseharian, Jawapos 24
April 2016)

Sinopsis pada data 11 menyertakan kutipan dari isi buku. Kutipan pada

sinopsis data ini disertakan untuk melengkapi cerita beredasarkan isi buku. Hal

tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Meskipun ia sebenarnya termasuk anak yang berpikiran luas, hingga akhir
hidupnya ia adalah seorang yang buta huruf. Ia tak mampu membaca dan
menulis karena tak pernah mau bersekolah (hal 11).

(Data 11, Warisan Raja Kretek Nitisemito, Tribun Jogja
20 Maret 2016)
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Sinopsis pada data 13 menyatakan kutipan. Kutipan pada data ini

menjelaskan makna Pramis. Hal tersebutditunjukkan sebagai berikut.

Watak individualis Pram memang lebih menonjol pada pribadinya, tetapi ia
bersikap, bersuara dan tak ingin melepaskan diri dari sejarah dan apa yang
menimpa bangsanya. Karena itulah Muhidin M. Dahlan menyebutnya
sebagai “Pramis” yang dimaknai sebagai keyakinan Pram sendiri yang
paling personal sebagai pengarang yang terus menampung kontradiksi
tindakan antara individualisme dan gerak sosial dalam masyarakat (h.30).

(Data 13, Jalan Penulis Pramoedya Ananta Toer, Solopos
24 April 2016)

Sinopsis pada data 15 disertai dengan  kutipan. Kutipan pada sinopsis data

ini berisikan tentang ungkapan-ungkapan penulis dalam memahasi suatu hal. Hal

tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Fitrah terbesar manusia adalah menjadi sutradara terhadap dirinya sendiri.
Termasuk memilih apa yang akan kita kerjakan. Dengan memilih pekerjaan
kita sendiri, berarti kita sudah hidup sesuai dengan fitrah kita dan itulah
yang akan membuat hidup kita bahagia. Lain halnya bila kita hanya
melakukan skenario orang lain, bisa dipastikan kebahagiaan kita kurang
maksimal. Karena boleh jadi pekerjaan yang kita jalankan berbeda dengan
mimpi dan keinginan kita sendiri. Hal inilah yang kerap menjadi pemicu
kita tak semangat dalam bekerja (hal 40-41).

(Data 15, Memahami Sisi Indah Sebuah Pekerjaan, Suara
Merdeka 1 Maret 2016)

Sinopsis pada data 18 menyertakan kutipan dari isi buku. Hanya terdapat

satu kutipan pada sinopsis data ini. kutipan pada data ini ditujukan untuk menjadi

bukti yang diceritakan penulis pada paragraf sebelumnya. Hal tersebut diketahui

sebagai berikut.

Novel percintaan dengan berlatar belakang pesantren ini sarat dengan pesan
tentang kehidupan. Salah satunya adalah berupaya meluruskan bahwa tidak
semua penyelenggaraan MTQ dibumbui kecurangan. “Satu hal yang saya
katakan, tidak semua MTQ  seperti itu. Masih banyak MTQ yang dikelola
oleh panitia yang memang jujur dan bertujuan murni menyebarkan teknik
membaca Alquran secara indah sehingga menarik perhatian dan keinginan
masyarakat agar lebih senang membaca Alquran” (hlm 44).

(Data 18, Pertarungan dua Qari, Republika 6 Maret 2016)
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Sinopsis pada data 21 menyertakan kutipan isi buku. Pada data ini hanya

terdapat sebuah kutipan. Kutipan tersebut menceritakan secara singkat bagian isi

buku. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Orang yang tampil dalam bahasa rohaniawan, dan menggunakan idiom-
idiom para kiai, jangan buru-buru di anggap kiai. Persoalannya, kita akan
hanya manggut bijak orang zaman dulu berkata: bahasa menunjukkan
bangsa. Maksudnya, orang yang berbahasa baik, dijamin orang baik.
Sebenarnya sudah lama hal itu salah. Orang bijak dahulu juga mengatakan
‘serigala berbulu domba’ (hal 54).

(Data 21, Kontemplasi kebangsaan, Kedaulatan Rakyat 27
Februari 2016)

Sinopsis pada data 22 menyertakan kutipan isi buku. Pada bagian sinopsis

data ini terdapat sebuah kutipan tentang bagian dari kisah dalam buku. Hal

tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Menjadi difabel juga harus dialami Habibi Afsyah, pria kelahiran Jakarta ini
kehilangan  fungsi motoriknya akibat mengidap penyakit langka. Namun
melalui kerja keras, pengorbanan dan dukungan dari ibunya, pada usia 21
tahun, Habibi sudah mendirikan Yayasan Habibi Afsyah untuk mengangkat
kehidupan para difabel seperti dirinya. Habibi juga menjadi pembicara
seminar internet marketing di kampus-kampus. Puncaknya Habibi diundang
pada acara Kick Andy di Metro TV pada episode Kasih Tiada Bertepi (hal
56).

(Data 22, Difabel pun Mampu Berprestasi, Tribun Jogja
20 Maret 2016)

Sinopsis pada data 24 menyertakan kutipan isi buku. Pada data ini hanya

terdapat sebuah kutipan dari buku. Kutipan tersebut menceritakan bagian kisah

pada buku dan dituliskan pada sebuah paragraf utuh. Hal tersebut ditunjukkan

sebagai berikut.

Selanjutnya, path dependency berulang. Untuk keperluan politis tertentu,
toleransi komunal dikibarkan Presiden Sukarno dengan menerbitkan
Undang-Undang Nomor 1 (1965) tentang penistaan agama. Pada tahun
2010, permintaan peninjauan kembali atas undang-undang ini, yang
diajukan antara lain oleh Abdurrahman Wahid, mantan petinggi NU dan
Presiden RI, ditolak Mahkamah Konstitusi dengan alasan yang sama
(halaman 155).

(Data 24, Toleransi Tanpa Liberalisme, Tempo 21-27
Maret 2016)
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Sinopsis pada data 25 menyertakan kutipan isi buku. Pada data ini hanya

terdapat dua kutipan yang menjelaskan cerita. Hal tersebut ditunjukkan sebagai

berikut.

Kondisi mereka serupa kehidupan pada era tribal. Namun, di tengah dunia
yang berputar tak kenal siang-malam, hari ini-esok-lusa itu, dari apa yang
tersisa, seorang manusia buta masih memiliki sejumput eksistensi lewat apa
yang dikatakan oleh seorang tokoh penulis buta: “Aku adalah suaraku,
lainnya tidak penting” (hlm. 429). Sementara Kant menekankan pada
pancaindra, otak dan sistem saraf pusat untuk menangkap eksistensi segala
hal-termasuk manusia, Saramago lebih memilih suara.

(Data 25, Tersesat dalam cahaya, Koran Tempo 5-6 Maret
2016).

Sinopsis pada data 26 menyertakan kutipan. Kutipan pada sinopsis data ini

beriskan tentang dalil yang memperkuat pernyataan penulis. Hal tersebut

ditunjukkan sebagai berikut.

Pada bagian depan buku Romantisnya Rasulullah dijelaskan bagaimana
kelembutan Rasulullah terhadap para sahabatnya. Berikutnya pembaca
digiring untuk lebih mendalami kelembutan Rasulullah terhadap istri-
istrinya. Selain itu dilengkapi juga dengan dalil tentang pernikahan (hal 59)
yaitu QS. Ar Rum (30):21 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah
Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

(Data 26, Rasuiuiiah juga Romantis, Kedaulatan Rakyat 5
Maret 2016)

Sinopsis pada data 29 menyertakan kutipan. Kutipan pada sinopsis data ini

menunjukkan bagian buku yang ada dalam sinopsis. Kutipan pada data ini

menunjukan tiga sampai empat halaman dari bagian buku. Hal tersebut

ditunjukkan sebagai berikut.

Namun, meski terasa kaku, pemerintah sebenarnya mempunyai niatan yang
baik dengan aturan tersebut, yaitu melindungi si anak dari kemungkinan
perbuatan tak menyenangkan berkaitan dnegan nama (hal 133-136).

(Data 29, Melihat Negeri Prancis Lebih Dekat, Tribun
Jogja 20 Maret 2016)
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Sinopsis pada data 30 menyertakan kutipan. Kutipan pada sinopsis dalam

data ini menjelaskan tentang bagian-bagian penting dari isi buku. Hal tersebut

ditunjukkan sebagai berikut.

Menurut Komarudin Chalil, berani bercita-cita adalah poin pertama yang
harus dimiliki orang-orang sukses (hal 9). Dari cita-cita manusia bergerak
dan melangkah mendekati yang dicita-citakan.

(Data 30, Inspirasi dari Orang Miskin Jadi Kaya, Tribun
Jogja 13 Maret 2016)

13 data yang tidak menggunakan kutipan pada bagian sinopsis teks resensi

ialah data 5, data 9, data 10, data 14, data 15, data 16, data 17, data 19, data 20,

data 23, data 25, data 27, dan data 28. Pada data 5 sinopsis tidak mencantumkan

kutipan. Namun, sinopsis menggulas tenteng isi tiap-tiap bab sebagai berikut.

Buku ini merupakan ikhtisar untuk membumikan ketentuan hukum
dalam UU ITE kepada masyarakat. Meskipun sudah lama diundangkan.
Namun, masih banyak yang belum mengetahuinya. Di dalamnya terdapat
banyak pembahasan hukum terkait ITE yang berasal dari tanya jawab di
hukum online.

Buku ini terdiri dari 5 bab. Bab I mengupas penghinaan, bab II tentang
aktivitas di media sosial, bab III membahas pornografi di dunia siber, bab
IV tentang keamanan privasi, dan bab V penanganan sybercrime. Pada bab
Iimisalnya, membahas jerat hukum bagi penyebar capture percakapan via
BBM. Penyebaran percakapan elektronik privat ke area publik merupakan
pelanggaran bentuk privasi.

(Data 5, Bijak Menggunakan Teknologi, Kedaulatan
Rakyat 5 Maret 2016)

Sinopsis pada data 9 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis pada data ini

mengulas tentang isi buku dengan menceritakan rentetan peristiwa yang dialami oleh

Wiji Thukul. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Dari penelusuran Tempo, Thukul mulai pelarianya sejak awal agustus 1996,
dia keluar dari Solo ke Wonogiri, Yogyakarta, dia lalu ke Jakarta,
disembunyikan di Bogor, Tangerang. Dia juga sempat dievakuasi ke
Bandung.

(Data 9, Mencari Jejak Wiji Thukul, Joglosemar 13 Maret
2016)

Sinopsis pada data 10 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis menceritakan

rentetan kisah yang ada pada buku. Sinopsis diawali dengan pengungkapan sosok
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Fahri tokoh dalam novel yang telah di kenal pembaca dalam novel sebelumnya. Hal

tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Fahri dalam AAC2 menjadi pribadi yang amat matang. Setelah
menyelesaikan S1 di  Al Azhar, Mesir, dan mengambil S-2 di Pakistan,
Fahri menyelesaikan sekolah doktoralnya di Jerman. Ia lalu menjadi staf
pengajar di The University of Edinburgh.

(Data 10, Jejak Cinta di Benua Biru, Republika 4 Maret
2016)

Sinopsis pada data 14 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis pada data ini

menceritakan sosok Tan Malaka dalam kisahnya mencari Tuhan. Hal tersebut

ditunjukkan sebagai berikut.

Pemahaman tentang Tuhan baru sampai bintang, bulan dan matahari, dalam
logika yang “lebih besar” itu yang dijadikan Tuhan. Tan Malaka belum
melihat bubarnya Uni Soviet dan berubahnya ekonomi China menjadi
kapitalistik, sehingga ia masih percaya komunisme sebagai paham
politiknya.

(Data 14, Kisah Tan Malaka Mencari Tuhan, Tribun Jogja
10 April 2015)

Sinopsis pada data 16 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis pada data ini

mengungkapkan inti buku.  Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Penulis buku ini diawali dari serangkaian pelatihan dan pengajaran secara
informal tentang penulisan esai-biografi. Pelatihan ini, menurut penjelasan
dalam pengantar buku Inilah Esai, bukan pelatihan yang bertarif, tapi kerja
riset yang diinisiasi untuk pembikinan beragam buku yang kemudian
diterbitkan I:Boeke.

(Data 16, Menulis yang Bukan-Bukan Tapi Bernyawa,
Solopos 6 Maret 2016)

Sinopsis pada data 17 tidak disertai dengan kutipan.  Sinopsis pada data ini

mengulas isi buku dengan penegasan pada materi. Hal tersebut ditunjukkan sebagai

berikut.

Menurut Hasan Basri Menegaskan, menanamkan pohon tauhid harus
dimulai sejak kecil sehingga memungkinkan akarnya berkembang baik.
Tauhid inilah awal pendidikan anak yang harus ditanamkan di dalam
keluarga oleh guru utamanya, yakni kedua orang tua.

Melalui buku ini, umat islam juga akan diberikan arahan atau tuntunan
untuk merenungi perjalanan kehidupan di dunia yang pasti akan berakhir.
Selain itu, dalam menyikapi beragam permasalahan di dunia ini juga selalu
dipertegas dengan ajaran Alquran dan hadis.
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(Data 17, Menentramkan Jiwa yang Haus Spiritual,
Republika 4 Maret 2016)

Sinopsis pada data 19 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis pada data ini

menjelaskan tiap bagian- bagian atau bab dalam buku. Hal tersebut ditunnjukkan

sebagai berikut.

Dikutip dari pengantar dalam buku ini, Bab I diawali tentang Budaya dan
Hukum. Penulis mengajak pembacanya berkelana dalam varian
pendefinisian aspek-aspek budaya dan definisi hukum, seperti definisi
idealis, definisi positivistis dan definisi sosiologis yang menarik untuk
disimak satu persatu bagi peminat budaya hukum sehingga dari Bab I
pembaca dapat melihat letak budaya hukum diantara pengertian budaya
hukum.

(Data 19, Budaya Hukum Dan Kearifan Lokal: Sebuah
Perspektif, Komisi Yudisial edisi Januari-Febuari 2016)

Sinopsis pada data 20 tidak disertai dengan kutipan.  Sinopsis pada data ini

menceritakan tentang isi novel secara singkat dengan pengambaran tokoh utama. Hal

tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Bercerita tentang sosok Sabari, lelaki Belitung yang mempunyai
kepribadian yang jika dicermati akan memunculkan rasa sedih, prihatin
sekaligus kagum luar biasa. Sosok istimewa yang hampir dilupakan zaman
namun akan selalu ada untuk mengingatkan kita bahwa ada sosok seperti
Sabari di dunia ini.

(Data 20, Membungkus Terima Kasih, Tribun Jogja 6
Maret 2016)

Sinopsis pada data 23 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsi pada data ini

menggulas tentang acara baby shower. Sisnopsis tersebut menggungkapkan setiap

bagian-bagian dalam buku. Hal tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

Dalam buku setebal 90 halaman, pembaca akan menemukan aturan
pelaksanaan dan adaptasi yang dapat dilakukan agar sesuai dengan
kebiasaan kebiasaan Indonesia, etiket, serta panduan aplikatif untuk
menyelenggarakan baby shower sendiri.Pembaca dapat mudah mengikuti
panduan penulis karena pembahasan dibagi per bab secara berurutan.

Pada bab pertama Nadya Mulya menjelaskan asal usul acara baby
shower dan kehadirannya di Indonesia. Pada bab kedua pembaca disuguhi
guidelines aturan baku dalam penyelenggaraan baby shower di negara
asalnya, di antaranya menentukan siapa yang menyelenggarakan, target
undangan, hingga jenis kado yang dibutuhkan.

(Data 23, Mengintip Perayaan Kehamilan Sosialita, Bisnis
Indonesia Wekend 24 April 2016)



51

Sinopsis pada data 27 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis buku ini

menceritakan strategi Warren Bufett menjadi seorang pembisnis yang sukses. Hal

tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Warren Buffett juga menawarkan menjadi pebisnis harus memiliki sikap
yang sabar dan tegar. Karena sifat sabar ini akan mendukung seseorang
menjadi pribadi yang ulet dan tidak menyerah. Sehingga kecerdasan pun
akan menjadi pendorong berkembangnya suatu bisnis yang dikerjakan.
Seorang pebisnis akan berpikir positif dan percaya diri dalam
mengembangkan setiap bisnis yang dikerjakannya. Sedangkan bagi pemula,
seseorang yang baru menginjak dunia bisnis. Diharapkan menghindari utang
piutang dan sikap sombong karena hal ini akan mempengaruhi
kelangsungan bisnis yang dikerjakannya.

(Data 27, Belajar Bisnis dari Orang Terkaya, Kedaulatan
Rakyat 27 Februari 2016)

Sinopsis pada data 28 tidak disertai dengan kutipan. Sinopsis buku ini

mengulas tentang permasalahan ekonomi pada masa ini. Inti buku diceritakan

kembali dengan lengkap. Hal tersebut dapat diketahui pada kutipan berikut.

Buku ini hendak menjawab pertanyaan mengapa pandangan yang terkotak-
kotak berkembang dalam organisasi modern sekarang ini? Apa yang bisa
dilakukan untuk mengatasinya? Bagian pertama buku ini  menjelaskan
mengapa perusahaan perlu mendobrak silo-silo yang melingkupinya.
Dijelaskan landasan teori dan sejarah mengapa saat ini kita menjadi terjebak
dalam silo-silo yang mengkungkung diri kita. Sudut pandang antropologi
bisnis  banyak digunakan dalam kajian ini untuk melihat faktor-faktor yang
menjadikan kita terkungkung sehingga tidak bisa melihat perkembangan
dunia luar dan tidak mampu melakukan inovasi baru. Bagian kedua
penunjukkan berbagai contoh kasus yang memperlihatkan betapa silo-silo
sangat mengungkung pengambilan keputusan di bidang bisnis. Juga,
contoh-contoh bahwa jika kita dapat melepaskan diri dari silo-silo yang
mengungkung diri kita,  hasil yang lebih maksimal dapat kita raih.

(Data 28, Menghancurkan Silo-Silo Organisasi, SWA 14-
27 April 2016)

e. Kelebihan

Pada penelitian ini hanya terdapat 14 data teks resensi yang mencantumkan

kelebihan buku. 14 data tersebut ialah data 1, data 8, data 9, data 10, data 11, data 12,

data 13, data 14, data 15, data 16, data 17, data 25, data 26, dan data 27. Kelebihan

pada data 1 dinyatakan dengan mengungkapkan kelebihan isi buku yaitu sebagai
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dokumentasi musik meskipun zaman telah berganti. Hal tersebut dinyatakan sebagai

berikut.

Buku ini sekaligus menjadi dokumentasi yang memeotret peristiwa musik
untuk dibaca dan dimaknai ulang kala zaman dan rezim telah berganti kelak.

(Data 1, Mengabadikan Kesederhanaan Bunyi, Jawa Pos 6
Maret 2016)

Data 8 kelebihan buku dipaparkan dengan memberikan penilaian tentang isi

buku. Kelebihan pada data ini diungkapkan penulis dengan memberikan bobot

terhadap isi buku seperti berikut.

Stasiun Ngaji Budaya memang bukan buku yang isinya berat. Buku yang
kata pengantarnya ditulis Agus Bing tersebut sangat ringan. Tapi, kita tidak
boleh menganggap enteng pesan-pesan yang ingin disampaikan Amang.

(Data 8, Aliran Cerita dari Ragam Kesehatan, Jawa Pos
24 April 2016)

Data 9 kelebihan buku ditunjukan dengan manfaat setelah membaca buku.

Penulis menggungkapkan bahwa ia menjadi lebih jelas tentang sosok Thukul. Hal

tersebut ditunjukkan pada paragraf berikut.

Membaca buku ini juga seperti merapikan kembali kepingan kisah Thukul
yang menghilang setelah bersembunyi dari satu lokasi ke lokasi lain. Pun,
saya secara pribadi menjadi lebih jelas lagi tentang Thukul. Saya jadi tahu,
kenapa nama Thukul begitu magis di jagad Solo.

(Data 9, Mencari Jejak Wiji Thukul, Joglosemar 2016)

Data 10 kelebihan buku ditujukan dengan keistimewaan isi buku yang

disusun oleh penulis. Kelebihan juga ditunjukkan dengan kepiwaian penulis dalam

menyajikan cerita sehingga pembaca tidak merasa bosan. Hal tersebut ditunjukan

pada paragraf berikut.

Yang jelas, kita tidak akan bosan membuka  lembaran demi lembaran dari
kisah ini. Dan si penulis dengan apik menyimpan sebuah kejutan besar yang
disusun rapi mengakhiri kisah novel ini dengan sangat pas.

(Data 10, Jejak Cinta di Benua Biru, Republika 4 Maret
2016)

Data 11 kelebihan buku ditunjukan dengan kelengkapan isi buku yang

menyampaikan informasi dengan akurat. Hal tersebut ditunjukan pada kutipan

berikut.
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Dengan penuturan langsung dari keturunan Nitisemito berupa semangat
kewirausahaan dan nasionalisme yang membuat dirinya menjadi pengusaha
raksasa hingga paro abad ke-20.

(Data 11, Warisan Raja Kretek Nitisemito, Tribun Jogja
20 Maret 2016)

Data 12 kelebihan buku ditunjukan dengan buku yang disertai gambar.

Tutorial disajikan dengan bahas yang mudah dipahami.  Hal tersebut ditunjukkan

pada kutipan berikut.

Dilengkapi gambar berwarna-warni, tutorial yang disajikan lebih
memudahkan bagi para pembaca, guru, murid, dan masyarakat umum untuk
mempelajarinya. Tutorial juga berguna untuk diajarkan kepada anak-anak
atau orang lain yang peduli lingkungan agar terbebas dari sampah dan
barang bekas yang bisa berdampak menjadikan lingkungan kumuh.

(Data 12, Daur Ulang Barang Bekas untuk Pendidikan,
Tribun Jogja 13 Maret 2016)

Data 13 kelebihan buku ditunjukan dengan cara penulis menyampaikan

tentang sosok Pram dengan jelas. Kelebihan isi buku ditunjukkan dengan adanya

petikan wawancara dari istri, anak, dan sahabat pram. Hal tersebut ditunjukkan pada

kutipan berikut.

Buku ini bagi membaca Pramoedya mungkin terkesan biasa. Tetapi dari
intimitas Muhidin dalam melakoni ikhtiar membaca, mengulas dan
memaknai karya Pram, kita bisa lebih terang memahami dan mengerti jalan
kepenulisan Pramoedya. Muhidin juga memberikan keterangan lebih lanjut
mengenai sosok Pram yang tegas, dan mengenalkan literasi kepada
keluarganya melalui  petilan wawancara yang dihadirkan dari istri, anak dan
sahabat Pram.

(Data 13, Jalan Penulis Pramoedya Ananta Toer, Solopos
24 April 2016)

Data 14 kelebihan buku ditunjukan secara singkat. Kelebihan pada data ini

ditunjukan pada isi yang sesuai dengan judul buku. Kelebihan pada data ini

dituliskan dengan diikuti kelemahan. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Isi yang dipaparkan sesuai judul buku, tetapi kadang penjelasannya sedikit
menyamping dari judul. Dalam penjelasan mengemukakan banyak pendapat
dari para tokoh penting negara.

(Data 14, Kisah Tan Malaka Mencari Tuhan, Tribun Jogja
10 April 2016)
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Data 15 kelebihan buku pada data ini diungkapkan secara sisngkat.

Kelebihan buku mengungkapkan tentang isi buku yang menceritakan sisi-sisi indah

sebuah pekerjaan. Hal tersebut ditunjukan pada kutipan berikut.

Membaca buku I Love Monday ini kita akan seras memasuki sisi-sisi indah
sebuah pekerjaan.

(Data 15, Memahami Sisi Indah Sebuah Pekerjaan, Suara
Merdeka 1 Maret 2016)

Data 16 kelebihan buku ditunjukan dengan kelengkapan isi buku yang

disertai dengan contoh. Kelebihan lain dari buku ini diungkapkan dengan kepiwaian

penulis dalam menyampaikan isi buku. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan

berikut.

Buku ini memberikan banyak sekali contoh judul esai, kalimat pembuka esai,
badan esai, dan penutup esai yang menjadi monumen peradaban kita. Cocok
dengan sub judul buku ini Tangkas Menulis Bersama Para Pesohor, Muhidin
sukses membuatku enggan berhenti membaca buku ini dalam sekali duduk.
Teknisnya sih belajar menulis esai. Faktanya pembaca buku ini sekaligus
menjejaki perkembangan peradaban bangsa ini yang ditokohi oleh esai dan
tentu penulisnya.

(Data 16, Menulis yang Bukan-Bukan tapi Bernyawa,
Solpos 6 Maret 2016)

Data 17 kelebihan buku ditunjukkan dengan cara penulis dalam

menyampaikan isi buku dengan bahasa sederhana sehingga dapat dipahami pembaca

dengan mudah. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Disamping itu, isi buku ini juga sangat cocok bagi masyarakat modern yang
memang butuh siraman spiritual. Pembaca tidak membutuhkan usaha keras
dalam memahami buku ini karena penulis menyajikan sebuah bacaan yang
ringan dengan bahasa sederhana, namun penuh makna.

(Data 17, Menenteramkan Jiwa yang Haus Spiritual,
Republika 4 Maret 2016)

Data 25 kelebihan buku pada data ini diungkapkan bersamaan dengan

kelemahan buku. Kelebihan buku berisikan tentang isi buku yang enak untuk dibaca

dan mengungkapkan kepiwaian penulis dalam mejaga ritme cerita. Hal tersebut

ditunjukkan pada kutipan berikut.

Di luar soal penggambaran sosok perempuan yang serba lemah itu,
Blindness tetaplah karya yang perlu dan enak untuk dibaca. Sebagai novel
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yang tergolong tebal, Saramago berhasil menjaga ritme cerita dengan baik.
Serupa cerita misteri, ketegangan bisa terjaga secara apik.

(Data 25, Tersesat dalam Cahaya, Koran Tempo 5-6 Maret
2016)

Data 26 kelebihan buku ditunjukkan dengan kemampuan penulis

menyajikan kisah dalam buku dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca.

Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Penulis menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga
pesan yang ingin disampaikan lebih mudah ditransformasi.

(Data 26, Rasulullah juga Romantis, Kedaulatan Rakyat 5
Maret 2016)

Data 27 kelebihan buku dipaparkan singkat ditenggah-tenggah paragraf

bagian penutup. Kelebihan buku berisikan tentang bahasa yang digunakan oleh

penulism mudah dipahami.

Lewat buku ini akan mengerti bagaimana menjadi pebisnis yang andal
bahkan menjadi orang terkaya. Di dalamnya juga diselipkan motivasi-
motivasi yang membangun seseorang menjadi pebisnis yang mumpuni.
Dengan bahasa sistematik dan mudah dipahami.

(Data 27, Belajar Bisnis dari Orang Terkaya, Kedaulatan
Rakyat 27 Februari 2016)

f. Kelemahan

Pada penelitian ini hanya terdapat 7 data yang mencantumkan kelemahan

buku. Data tersebut ialah data 1, data 8, data 13, data 14, data 23, data 24, dan data

25. Kelemahan atau kekurangan buku pada teks resensi data 1 diungkapkan dengan

memberikan penilaian terhadap bahasa yang digunakan pada buku tersebut, selain itu

kelemahan pada data ini mengungkapkan tentang materi yang disampaikan dan tata

cara penulisannya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Namun sayang, hampir semua tulisan yang ada terlalu “ilmiah”, jika tak
boleh dikatakan “sok akademis”. Peristiwa musik yang idealnya dapat
dituturkan dengan sederhana dan tak muluk-muluk untuk dimengerti justru
terkesan berat dan njlimet di buku ini. Seolah ada keharusan menggunakan
perangkat teori-teori tertentu untuk mengulas sebuah musik. Kemudian, kita
akan dihadapkan dengan banyak petikan, kutipan-kutipan, catatan perut,
catatan kaki sebuah teori yang justru mengganggu alur ulasan.

(Data 1, Mengabadikan Kesederhanaan Bunyi, Jawa Pos 6
Maret 2016)
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Data 8 mencantumkan kelemahan dengan mengungkapkan tentang

kekurangan pada penyajian materi. Penulis mengungkapkan kelemahan dengan

menyertakan solusi agar isi buku menjadi lebih baik lagi. Hal tersebut dilihat pada

kutipan berikut

Hanya alangkah makin bagus lagi jika penulis lebih bisa menulis dengan
teliti materi yang akan disajikan. Sebab ada tulisan yang lebih baik, kalau
ada, jika diisi materi lain yang bisa menyentuh pembaca. Selain itu,
topiknya melompat- lompat. Padahal banyak materi yang isinya tak jauh
beda dan bisa diurutkan seperti cerita Amang saat di Makkah.

(Data 8, Aliran Cerita dari Ragam Kesehatan, Jawa Pos
24 April 2016)

Data 13 mencantumkan kelemahan dengan mengungkapkan tentang

penyajian kalimat dalam buku yang ditulis berulang kali sehingga membuat pembaca

merasa jenuh. Hal tersebut dapat diketahui pada kutipan berikut.

Kita juga akan merasa jenuh tatkala mendapati kalimat-kalimat petilan dari
buku Pramoedya yang ditulis oleh Muhidin berulang kali.

(Data 13, Jalan Penulis Pramoedya Ananta Toer, Solopos
24 April 2016)

Data 14 mencantumkan kelemahan dengan mengungkapkan tentang

penjelasan yang menyimpang dari judul.  Kelemahan pada data ini tidak

diungkapkan secara jelas hanya melalui satu kalimat saja, sebagai berikut.

Isi yang dipaparkan sesuai judul buku, tetapi kadang penjelasannya sedikit
menyamping dari judul.

(Data 14, Kisah Tan Malaka Mencari Tuhan, Tribun Jogja
10 April 2016)

Data 23 mencantumkan kelemahan dengan mengungkapkan tentang kurang

lengkapnya isi buku yaitu tidak disertakanya estimasi biaya untuk pelaksanaan acara.

Estimasi biaya dibuat sesuai harga kebutuhan saat ini. Hal ini dipaparkan pada

kutipan berikut.

Namun, Anda perlu melakukan sendiri estimasi biaya penyelengaraan.
Sebab, buku ini tidak menghadirkan estimasi biaya kebutuhan acara baby
shower.

(Data 23, Mengintip Perayaan Kehamilan Sosialita, Bisnis
Indonesia Weekend 24 April 2016)
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Data 24 mencantumkan kelemahan dengan mengungkapkan tentang

kekurangan penulis dalam mengambarkan peristiwa dan pemikirannya. Pada

pembukaan data ini penulis lebih menyoroti tentang liberalisme tanpa memberikan

pilihan lain. Hal tersebut dapt dilihat pada kutipan berikut.

Tapi Menchik kurang menekankan pilihan lain: lebih kencang mengibarkan
bendera liberalisme, yang lebih menghargai pilihan individual. Pertama,
pilihan itu lebih cocok dengan masa depan rezim dan hak asasi manusia
internasional, yang mustahil disepelekan. Kedua, dasar-dasarnya bukan tak
ada di republik ini, seperti dalam pikiran Nurcholis Madjid atau Gus Dur,
yang juga anak-anak NU. Akhirnya, ketiga sepertiditunjukkan data Menchik
sendiri, tingkat pendidikan dan pergaulan adalah predikator yang baik untuk
toleransi, dan rekor Indonesia terus membaik dari segi ini.

(Data 24, Toleransi Tanpa Liberalisme, Tempo 21-27
Maret 2016)

Data 25 mencantumkan kelemahan dengan mengungkapkan tentang

pengambaran sosok perempuan yang lemah. Sosok perempuan dalam karya ini

diangap sebagai sosok yang pasrah dalam hidupnya. Hal tersebut diketahui pada

kutipan berikut.

Sayangnya, ketika menarasikan perempuan yang dikorbankan itu,
Samargono masih tak beranjak dari cara pandang patriarki. Perempuan
digambarkan sebagai sosok yang pasrah dalam menghadapi hegemoni laki-
laki. Samargono masih menempatkan perempuan seperti Zaman Freud,
yaitu sosok liyan yang tak memiliki kehendak untuk melawan tiran dunia
maskulin. Sebagai pembanding, dalam Blindness tidak ada sosok
perempuan yang kuat menghadapi dunia patriarkal sebagaimana Nyai
Ontosoroh karya Pramoedya, atau Ursula Iguaran ciptaan Gabriel Garcia
Marquez.

(Data 25, Tanah Tabu: Blindness, Koran Tempo 5-6 Maret
2016)

g. Penutup

Pada penelitian ini hanya terdapat 13 data teks resensi yang memiliki bagian

penutup. 13 data tersebut ialah data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, data 8, data 16,

data 17, data 23, data 25, data 26, data 29, dan data 30. Bagian penutup terletak

diakhir teks. Pada data 3 bagian penutup diungkapkan dengan menjawab pertanyaan

mengapa perlu membaca buku tersebut dan apa manfaatnya?. Penulis menyertakan

pendapat tokoh yang dapat mewakili inti dari buku tersebut. hal ini dapat dilihat pada

kutipan berikut.
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Untuk itulah membaca puisi-puisi Rumi yang diterjemahkan Haidar Bagir
ini bisa menghadirkan kontemplasi yang dalam agar kita kembali ke jalan
cinta. Agar dunia ini menjadi indah penuh warna-warni cinta, sebagai mana
yang dikatakan almarhum Gus Dur: jangan hanya berhenti mencintai
agama, tapi agamakanlah cinta.

(Data 3, Ajakan untuk Berkaca ke Hati Nurani, Jawa Pos 24 April
2016)

Pada data 4 bagian penutup diungkapkan dengan memaparkan manfaat

setelah memahami isi buku. Penulis mengungkapkan isi buku yang dapat dijadikan

pembaca untuk menggali passion mereka. Hal tersebut dapat diketahui pada kutipan

berikut.

Buku ini akan membantu kita menemukan passion dan mengembangkan
lebih terarah. Bisa jadi profesi yang menyenangkan dan tentu
menguntungkan. Buku ini akan membantu kita untuk menguak passion kita
menjadi profesi yang menyenangkan dan tentu menguntungkan.

(Data 4, Sukses dengan menggali “Passion”, Kedaulatan Rakyat 5
Maret 2016)

Pada data 5 bagian penutup diungkapkan dengan memaparkan keuntungan

membaca buku tersebut. Penulis mengungkapkan hal yang dapat dilakukan pembaca

setelah membaca buku tersebut. Hal tersebut diketahui pada kutipan berikut.

Buku ini akan memperkaya pengetahuan hukum terkait ITE. Sehingga
pembaca bisa menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan tidak
merugikan orang lain maupun diri sendiri.

(Data 5, Bijak Mengunakan Teknologi, Kedaulatan Rakyat 5 Maret
2016)

Pada data 6 bagian penutup berisikan tentang manfaat hadirnya buku 123

Permainan yang Mengembangkan Kreativitas Anak. Bagian penutup pada data ini

disertakan alasan untuk memperkuat manfaat buku. Hal tersebut dipaparkan pada

kutipan berikut.

Tentunya diharapkan, semoga kehadiran buku ini akan memperkaya
khasanah permainan kreatif modern yang bisa dimainkan oleh anak-anak
secara bersama. Sehingga anak-anak kita masih melakukan komunikasi dan
interaksi dengan teman-temannya melalui kegiatan bermain bersama. Sebab,
dengan kegiatan bermain bersama anak-anak akan terbentuk kecerdasaan,
ketrampilan, dan karakternya.

(Data 6, Membumikan Permainan Kreatif Anak, Kedaulatan
Rakyat 27 Februari 2016)
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Pada data 7 bagian penutup berisikan tentang manfaat setelah membaca

buku Resep Tajir 22 Konglomerat Indonesia. Pada bagian penutup ini disertakan

harapan yang dapat membuat pembaca buku tajir seperti yang diceritakan dalam

buku. Hal tersebut ditunjukan sebagai berikut.

Ketika kita membaca buku ini, kita akan mendapatkan jalan menggapai cita-
cita yang kita harapkan, bahkan kita bisa menggeser mereka kemudian kita
akan dicatat sebagai orang-orang tajir yang mengispirasi.

(Data 7, Inspirasi Orang-orang Tajir di Indonesia, Tribun Jogja 3
April 2016)

Pada data 8 bagian penutup berisikan tentang pelajaran yang dapat diambil

dari buku Stasiun Ngaji Budaya. Pelajaran dari buku yang dipaparkan pada bagian

penutup bukan pelajaran yang dapat diambil dari cerita didalam buku tapi pelajaran

dari penulis yang menjadikan kisah sehari-hari menjadi buku. Hal tersebut

ditunjukan sebagai berikut.

Dengan kelebihan dan kekurangannya, Stasiun Ngaji Budaya sudah
memberikan pelajaran berharga kepada kita. Bahwa kita jangan pernah takut
untuk menulis. Curahkan semua yang kita lakukan dan kita lihat dalam
sebuah tulisan.

(Data 8, Aliran Cerita dari Ragam Keseharian, Jawa Pos 24 April
2016)

Pada data 16 bagian penutup berisikan tentang keistimewaan isi buku agar

pembaca segera membeli buku. Pada bagian penutup data ini penulis menyatakan

kesenangannya membaca buku tersebut. Hal ini ditunjukan pada kutipan berikut.

Cocok dengan subjudul buku ini, Tangkas Menulis Bersama Para Pesohor,
Muhidin sukses membuatku enggan berhenti membaca buku ini dalam
sekali duduk. Teknisnya sih belajar menulis esai. Faktanya pembaca buku
ini sekaligus menjajaki perkembangan peradaban bangsa ini yang ditokohi
oleh esai dan penulisnya.

(Data 16, Menulis yang Bukan-Bukan tapi Bernyawa, Solopos 6
Maret 2016)

Pada data 17 bagian penutup berisikan tentang manfat buku bagi umat

Islam. Bagian penutup pada data ini juga menyajikan nilai-nilai keagamaan yang

dapat diterapkan umat Islam dalam hidupnya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan

berikut.
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Untaian kata di dalam buku ini dapat menyejukkan hati sekaligus
menggugah umat Islam untuk menyikapi hidup dengan optimistis serta
mengajak untuk menjadi pribadi yang bersyukur ketika diberi rezeki, sabar,
serta tawakal saat mendapatkan ujian hidup. Karena itulah, buku ini menjadi
penentram bagi umat Islam di masa depan.

(Data 17, Menentramkan Jiwa yang Haus Spiritual, Republika 4
Maret 2016)

Pada data 23 bagian penutup diungkapkan secara singkat. Pada bagian

penutup data ini penulis hanya memberikan ucapan selamat membaca dan

mengaplikasikan isi buku dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ditunjukkan

pada kutipan berikut.

Selamat membaca dan mengaplikasikannya.
(Data 23, Mengintip Perayaan Kehamilan Sosialita, Bisnis
Indonesia Weekend 24 April 2016)

Pada data 25 bagian penutup berisikan tentang kesuksesan penulis buku.

Secara singkat sejarah penulis selama 20 tahun berkarya disertakan dalam bagian

penutup ini. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut.

Sebagai peraih Nobel Kesustraan 1998, Saramago dikenal sebagai penulis
yang kerap menyajikan ironi kehidupan dalam setiap karyanya. Meskipun
telah lewat 20 tahun, apa yang hendak disampaikan Saramago lewat
Blindness masih tetap sesuai dengan situasi sekarang, yaitu ketika
modernisme membuat manusia semakin mudah tersesat dalam cahaya
dengan mata terbuka. Dan lewat tokoh istri dokter, Saramago pun
menyuarakan pesanya agar ketersesatan bisa dihindari: “Jangan kehilangan
dirimu. Jangan biarkan dirimu hilang”.

(Data 25, Tersesat dalam Cahaya, Koran Tempo 5-6 Maret 2016)

Pada data 26 bagian penutup berisikan tentang mereka yang cocok

membaca buku ini. Anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahan dapat

meneladani kisah dalam buku ini. Hal tersebut ditujukan pada kutipan berikut.

Menyajikan banyak kisah yang dapat kita teladani. Maka buku ini dapat
dibaca oleh kalangan anak muda yang sedang mempersiapkan pernikahan,
atau bagi mereka yang sedang menjalani pernikahan.

(Data 26, Rasulullah juga Romantis, Kedaulatan Rakyat 5 Maret
2016)

Pada data 29 bagian penutup berisikan tentang pembaca yang cocok dengan

buku ini. Hal tersebut ditujukan pada kutipan berikut.
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Buku ini cocok dibaca oleh pembaca yang hendak ke Prancis. Karena, selain
mendiskripsikan Prancis cukup detail , penulis juga memberikan banyak tips
bagi anda yang baru pertama kali mengunjungi Prancis atau yang ingin
menetap disana.

(Data 29, Melihat Negeri Prancis Lebih Dekat, Tribun Jogja 20
Maret 2016)

Pada data 30 bagian penutup berisikan tentang pelajaran yang bisa kita petik

dari  kisah yang ada dalam buku Dulu Aku Miskin, Kini Aku Kaya. Hal tersebut

ditunjukan pada kutipan berikut.

Dari kisah mereka dalam buku setebal 183 halaman, kita bisa memetik
pelajaran untuk selalu gigih, berani dan tidak putus asa.

(Data 30, Inspirasi dari Orang Miskin Jadi Kaya, Tribun Jogja 13
Maret 2016)

2. Analisis Struktur Teks Resensi

Data penelitian ini meliputi 30 teks resensi yang bersumber dari majalah dan

surat kabar. Pada klasifikasi struktur teks resensi ditemukan 14 pola struktur teks

resensi yang dimuat dalam majalah dan surat kabar. Sesuai dengan klasifikasi

struktur teks resensi analisis struktur dilakukan pada masing-masing pola. Analisis

dilakukan untuk menemukan komponen pengisi superstruktur teks resensi pada

masing-masing data. Struktur teks resensi tersusun atas judul resensi, identitas buku,

pembuka, isi atau sinopsis, kelebihan, kelemahan, dan penutup. 14 pola yang

ditemukan dalam penelitian ini setiap pola memiliki kelengkapan pengisi struktur

yang berbeda sebagai berikut.

a. Pola 1

Teks resensi yang termasuk dalam pola 1 dilihat dari teks resensi yang memiliki

struktur lengkap terdiri atas judul resensi, identitas buku, pembuka, sinopsis,

kelemahan buku, kelebihan buku, dan penutup. Pola 1 terdapat satu teks resensi yaitu

data 8. Data 8 memiliki struktur teks resensi yang lengkap sebagai berikut.
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Judul

Identitas

Buku

Pembuka

Stasiun Ngaji Budaya berkisah tentang beragam hal yang biasa

kita temui sehari-hari. Ringan dan Menghibur. Sayang, topik tulisan

melompat-lompat.

Banyak orang yang kesulitan untuk menulis, apalagi menjadikan

tulisannya sebagai sebuah buku. Banyak yang terbentur dengan ide

dan bahan yang akan diketik. Padahal, bahan atau materi yang akan

disajikan tersebut sudah terbentang di depan mata. Rasa kurang

percaya diri saja yang membuat banyak orang tak mempunyai karya.

Stasiun ngaji Budaya karya Amang Mawardi ini adalah bukti

bahwa hal-hal keseharian, termasuk yang terlihat remeh, bisa jadi

bahan tulisan. Isi buku ini sangat beragam. Namun, semuanya mampu

disajikan Amang sebagai sebuah aliran cerita.

Ada yang berkisah tentang anak-anak, makanan, lukisan, hingga

penyakit. Semua punya bobot sendiri-sendiri. Pembaca bisa dibuat

tersnyum atau malah tertawa lebar.

Judul buku : Stasiun Ngaji Budaya
Penulis         : Amang Mawardi
Penerbit       : Grammatical Publishing

Surabaya
Cetakan       : I, 2016
Halaman      : xvi +130 halaman
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Sinopsis
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Sebuah kisah tentang anak-anak dalam Es Ganefo Rasa Jeruk di

halaman 15 misalnya. Kisah tersebut mungkin akan membuat mulut

pembaca terbuka dan terlihat deretan giginya. Ini cerita tentang

sekumpulan anak sekolah dasar (SD) bermain sepak bola di gang

sempit Tambak Madul, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Seorang

anak pingsan karena kena sliding tackle.

Agar ia segera siuman, teman-temannya memanggil penjual es.

Benar saja, anak yang pingsan tersebut bisa meminta rasa es yang

dibeli teman-temannya. Keruan saja, rekan-rekannya langsung

menendang kaki anak yang dianggap pingsan itu.

Kisah yang tak kalah membuat tersenyum, tertawa serta ngakak

ada juga di Tidurkan di Amben. Seorang anak lelaki yang teler karena

banyak minum alkohol diperintahkan untuk dihajar warga. Itu

dilakukan atas instruksi seksi keamanan kampung.

Namun, belum sempat dilaksanakan, perintah tersebut tiba-tiba

berubah 180 derajat. Kok bisa? Si pemabuk ternyata aparat. Kontan

saja, kepala keamanan itu keder. Dia menyuruh warganya

memindahkan si pemabuk dari buk (tempat duduk dengan bahan

utama semen) ke amben. Amben tersebut pun ada di rumah kepala

keamanan kampung itu sendiri.

Juga ada tulisan tentang sindiran sosial saat membahas bantuan

langsung tunai (BLT). Amang yang juga aktif disebuah lembaga

wartawan, terheran-heran karena pemilik perhiasan emas ada ditangan

serta leher dan mobil masih mengambil uang Rp 600 ribu dari

pemerintah di kantor pos.

Padahal tentu mereka tak berhak. Sebab, BLT memang diberikan

untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Apa masih

bisa disebut miskin kalau emas bergerinci di tangan dan naik mobil

yang harganya ada yang menebus ratusan juta rupiah? Tapi, fenomena

itu memang ada di masyarakat dan Amang menemukan faktanya.

Dalam buku setebal 130 halaman tersebut, juga terselip pelajaran
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moral. Seorang seniman di Surabaya tetap memangil sang ibu dengan

emak. Saat dokter menanyakan kondisi mamanya, sang seniman

langsung menjawab tak punya mama.

Dia punyanya emak, seorang perempuan yang telah melahirkan

dirinya. Bagi sang seniman tersebut, kemajuan zaman dan teknologi

tak membuat dirinya harus mengubah panggilan kepada orang yang

dihormatinya itu dengan mama agar terlihat modern (Tidak Punya Ibu,

halaman 82).

Lokasi cerita yang ditulis Amang pun tak melulu ada di Surabaya,

tempat lahir dan tinggal wartawan dan seniman senior tersebut. Lelaki

yang kini berusia 63 tahun itu menceritakan bagaimana dirinya ada di

Jakarta dan bertemu dengan Iwan Fals (halaman 107).

Kawasan Bekasi, Jawa Barat, dan Serang, Banten juga disinggung

Amang. Yakni saat ada reuni tempatnya menimba ilmu di STM 2

(Kimia) Surabaya yang dilaksanakan dirumah temannya di Bekasi dan

ditraktir menginap di Serang, salah satu daerah yang mendekati ujung

barat Pulau Jawa.

Bahkan ada lokasi di luar negeri, tepatnya di Mekah, Arab Saudi.

Itu saat Amang menjalankan ibadah haji. Ada tiga kisah yang

lokasinya disana yakni Abrol! Abrol!, Sepuluh, dan Everyting is Good.

Semua ditempatkan secara berurutan di halaman 116, 119, 122.

Kelebihan

Buku

Stasiun Ngaji Budaya memang bukan buku yang isinya berat.

Buku yang kata pengantarnya ditulis Agus Bing tersebut sangat

ringan. Tapi, kita tidak boleh menganggap enteng pesan-pesan yang

ingin disampaikan Amang
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Kelemahan

Buku

Hanya alangkah makin bagus lagi jika penulis lebih bisa

menulis dengan teliti materi yang akan disajikan. Sebab ada tulisan

yang lebih baik, kalau ada, jika diisi materi lain yang bisa menyentuh

pembaca. Selain itu, topiknya melompat-lompat. Padahal banyak

materi yang isinya tak jauh beda dan bisa diurutkan seperti cerita

Amang saat di Makkah.

Penutup

Dengan kelebihan dan kekurangannya, Stasiun Ngaji Budaya

mudah memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa kita jangan pernah

takut untuk menulis. Curahkan semua yang kita lakukan dan kita lihat

dalam sebuah tulisan.

Sumber: Jawa Pos, Minggu 24 April 2016

b. Pola 2

Teks resensi yang termasuk dalam pola 2 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki penutup teks. Struktur teks resensi pola 2 tersusun atas judul resensi,

identitas buku, pembuka, sinopsis, kelebihan buku, dan kelemahan buku. Teks

resensi yang memiliki pola 2 ada satu resensi yaitu data 1. Data 1 memiliki struktur

teks sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka

Detik ini, bersamaan dengan Anda membaca artikel ini, ratusan

bahkan mungkin ribuan karya musik di Indonesia baru saja tercipta.

Tapi, satu tulisan yang mengulas tentang musik tersebut belum tentu

ada.

Artinya, penulisan bahkan kajian tentang musik seolah senantiasa

tertinggal dari eksistensi musik itu sendiri. Musik dipentaskan,

ditonton, dan didengar, tetapi berhenti dalam untaian bunyi.

Musik tak berbekas dalam jagat kata, terlebih di negeri ini. Kita

terlalu banyak memproduksi musik, tetapi tak diimbangi dengan

dokumentasi berwujud analisis dan kritik.

Wajar kemudian jika ilmu musik tak begitu berkembang biak

akhir-akhir ini. Kenyataan inilah yang mendasari buku berjudul

Ensemble:Mozaik Musik dalam Masyarakat ini tercipta.

Judul buku : Ensemble Mozaik Musik
dalam Masyarakat.

Penyunting  : Leilani Hermiasih
Penerbit       : Laras bekerjasama

dengan Tan Kinira
Tahun terbit : 2016
Tebal : 162 halaman

ISBN           : 978-602-73880-0-0
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Sinopsis

Buku ini memotret fenomena musik dalam lingkup besar.

Apalagi alih-alih memberi rekomendasi tertentu bagi perkembangan

musik Indonesia mutakhir. Buku ini justru mencoba membaca

fenomena-fenomena bunyi sederhana di sekitar kita, tentang forum

dan pergelaran musik yang selama ini luput dari perhatian.

Dari sesuatu yang sederhana itulah kita dapat melihat maksud

dan tujuan besar yang hendak disuarakan musik tak melulu berurusan

dengan uang. Namun, juga ekspresi, ideologi, pegangan hidup, dan

jati diri manusia.

Kita dapat melacak informasi itu pada hampir semua subjudul di

buku ini. diawali dengan repotase pergelaran kompetisi musik rap
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yang diadakan BKKBN di Tangerang pada 2014 lalu (halaman 7).

BKKBN sebagai lembaga negara justru menggunakan musik rap

beserta elemen-elemen musik hip-hop untuk mengampanyekan slogan

dan program-program mereka.

Sementara itu, jika kita tarik jauh kebelakang, bukankah rap dan

sejenisnya sempat dianggap sebagai musik urakan, tak bermoral, dan

tak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang ketimuran? Angapan

itu disampaikan Menristek (ketika itu) B.J.Habibie pada 1995.

Dengan demikian, kompetisi musik rap yang digagas BKKBN

sekaligus sebagai upaya mendeskronstruksi citra negatif musik rap

yang sebelumnya dikenalkan negara, terutama pada era Orde Baru.

Berikutnya, kita juga disuguhi dengan persentuhan lagu dan hak

asasi manusia (HAM). Adalah band bernama Efek Rumah Kaca yang

melakukan pementasan di Gedung Purnabudaya UGM pada 2010 lalu

yang mencoba menyuarakan penderitaan Munir sebagai aktivis HAM

yang gugur karena dibunuh (hal 61).

Lewat lagu berjudul Di Udara, Efek Rumah Kaca berdendang

tentang penderitaan dan pengabdian Munir bagi bangsa ini. Judul lagu

itu sekaligus menegaskan bahwa Munir mengakhiri perjuangannya di

udara, saat dirinya diracun dalam pesawat. Simaklah liriknya yang

begitu dramatis: ku bisa tengelam dilautan, aku bisa diracun di udara,

aku bisa terbunuh di trotoar jalan, tapi aku tak pernah mati, tak akan

berhenti.

Darinya, kita dapat melihat bahwa perjuangan dapat dilakukan

oleh siapa pun. Bahkan oleh musisi atau kelompok musik yang selama

ini tak tersentuh oleh dunia kapitalis. Artinya, Efek Rumah Kaca

menyuarakan kritik tanpa pamrih, jujur, dan tak bertendensi untuk

dilirik industri.

Ulasan dalam buku ini ditutup oleh tulisan Lono Lastoro

Simatupang dengan judul Hampir 5 Dekade setelah “Kebebalan sang

mengapa” (hal 154). Selain berusaha merangkum keseluruhan isi
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buku, Lono berkisah tentang pengalaman hidupnya saat menempuh

kuliah di Monash University, Australia, pada 1994 silam.

Saat itu, dia hendak mengangkat musik dangdut sebagai tema

tesisnya. Kemudian, dia dihadapkan dengan persoalan besar bahwa

dagdut yang dianggap musik khas Indonesia justru tak banyak

publikasi ilmiah tentangnya.

Dengan kata lain, dagdut menjadi euforia, dirayakan lewat joget

dari gang desa hingga kafe di penjuru kota, tetapi sangat sedikit

dituliskan. Lono kemudian coba membandingkan dengan referensi

yang saat ini ada tentang musik dangdut. Hasilnya, referensi tentang

musik dangdut kini begitu melimpah. Namun, sayangnya ditulis

kebanyakan orang asing.

Semangat menuliskan musik untuk dibaca memang masih cukup

lemah di negeri ini. kebanyakan masih berpandangan, idealnya musik

hanya didengarkan, bukan dituliskan. Bahkan sekolah dan kampus-

kampus musik pun terlalu banyak mencetak musisi daripada penulis

dan kritikus musik

Kelebihan

Buku

Buku ini sekaligus menjadi dokumentasi yang memeotret

peristiwa musik untuk dibaca dan dimaknai ulang kala zaman dan

rezim telah berganti kelak.

Kelemahan

Buku

Namun sayang, hampir semua tulisan yang ada terlalu “ilmiah”,
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jika tak boleh dikatakan “sok akademis”.

Peristiwa musik yang idealnya dapat dituturkan dengan

sederhana dan tak muluk-muluk untuk dimengerti justru terkesan berat

dan njlimet di buku ini. Seolah ada keharusan menggunakan perangkat

teori-teori tertentu untuk menggulas sebuah musik. Kemudian, kita

akan dihadapkan dengan banyak petikan, kutipan-kutipan, catatan

perut, catatan kaki sebuah teori yang justru mengganggu alur ulasan.

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: Jawa Pos, Minggu 6 Maret 2016

c. Pola 3

Teks resensi yang termasuk dalam pola 3 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki kelemahan dan penutup teks. Struktur teks resensi pola 3 tersusun atas

judul resensi, identitas buku, pembuka, sinopsis, dan kelebihan buku. Teks resensi

yang termasuk dalam  pola 3 ada empat resensi yaitu data 9, data 10, data 11, dan

data 12. Contoh struktur teks resensi pola 3 pada data 9 sebagai berikut.

Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka

Judul buku : Wiji Thukul Teka-Teki
Orang Hilang

Penyunting  : Arif Zulkifli, Seno Joko
Suyono, dkk

Penerbit       : Tempo
Tahun          : 2015/ cetakan ke-II
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Kalau kelak anak-anak bertanya mengapa dan aku jarang

pulang katakan ayahmu tak ingin jadi pahlawan tapi dipaksa menjadi

penjahat oleh penguasa yang sewenang-wenang.

Puisi berjudul catatan itu merupakan salah satu karya Thukul

yang dibuat dalam masa-masa persembunyianya saat dikejar aparat.

Dia menjadi “buronan” aparat lantaran melawan Orde Baru.

Sinopsis

Nama Wiji Thukul masih magis di Solo. Meski menghilang

hampir 18 tahun lamanya sosok lelaki kecil berambut keriting ini tak

hilang. Aktivis sekaligus penyair dilaporkan hilang oleh istrinya, Siti

Dyah Sujirah alias Sipon ke Komisi untuk Orang Hilang dan Korban

Tindak Kekerasan (kontras) tahun 200 silam pemilik nama Wiji

Widodo ini dianggap provokator puisi-pusinya seperti disebut dalam

Wiji Thukul Teka-Teki Orang Hilang, mampu menggerakan buruh,

mahasiswa untuk “menentang” pemerintah.

Seri Buku Tempo Prahara-Prahara Orde Baru ini berusaha

mencari jejak Thukul dalam persembunyiannya. Wiji Thukul adalah

salah satunya. Lelaki cadel yang tak bisa mengucapkan “r” itu

dianggap berbahaya oleh pemerintah. Dia menghilang tanpa kabar

hingga sekarang setelah masa persembunyiannya yang dikejar aparat

tahun 1996-1998.

Dari penelusuran Tempo, Thukul mulai pelariannya sejak awal

Agustus 1996, dia keluar dari Solo ke Wonogiri, Yogyakarta, dia lalu

ke Jakarta, disembunyikan di Bogor, Tangerang. Dia juga sempat

dievakuasi ke Bandung.
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Akhir Agustus 1996 dilarikan ke Pontianak. Kemudian Januari

1997, dia kembali ke Solo minta dibuatkan pakaian bayi ke istrinya,

Siti Dyah Sujirah alias Sipon. Maret 1997 ia aktif lagi di Partai Rakyat

Demokratik (PRD) menjabat sebagai ketua divisi propaganda.

Mei 1998 adalah kontak terakhir Sipon dengan suaminya. Saat

kerusuhan meledak di Jakarta, Thukul menelpon istrinya setelah itu

tidak ada kontak lagi, baik kepada istri, kerabat, seniman, maupun

aktivis atau orang-orang PRD.

Kelebihan

Buku

Membaca buku ini seperti merapikan kembali kepingan-

kepingan kisah Thukul yang menghilang setelah bersembunyi dari

satu lokasi ke lokasi lain. Pun, saya secara pribadi menjadi lebih jelas

lagi tentang Thukul. Saya jadi tahu, kenapa nama Thukul begitu magis

di jagat Solo.

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: Joglosemar, Minggu 13 Maret 2016

d. Pola 4

Teks resensi yang termasuk dalam pola 4 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki kelebihan, kelemahan, dan penutup teks. Struktur teks resensi pola 4

tersusun atas judul resensi, identitas buku, pembuka, dan sinopsis. Teks resensi yang

termasuk dalam  pola 4 ada enam resensi yaitu data 2, data 18, data 19, data 20, data

21, dan data 22. Contoh struktur teks resensi pola 4 pada data 2 sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka

Buku kecil ini mengajak kita melihat ulang akan pemaknaan

demokrasi dan nilai-nilai hidup yang selama ini sudah kita jalani.

Apakah sudah benar, lurus, dan sesuai dengan makna demokrasi

sebenarnya? Ataukah semata sesuatu yang dimaknai sesuai keinginan

sendiri?.

Sinopsis

Judul buku : Demokrasi ala Tukang
Copet

Penulis : Mohamad Sobary
Penerbit       :  Mizan
Cetakan       : Pertama, Oktober 2015
Tebal : 124 halaman

ISBN           : 978-979-433-636-0
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Seperti teori kebenaran yang dianut para tukang copet. Di

tangan kaum eksekutif maupun legislatif, demokrasi diubah makna

dan definisinya sedemikian rupa. Buntutnya, apa yang dinamakan

demokrasi tak menghalangi pencopetan besar-besaran. Rakyat yang

dicopet menjadi miskin dan akan miskin secara abadi, tapi copetnya

kaya raya (hal 10). Kebenaran dimaknai menurut diri sendiri. Selayak

hukum rimba.

Renungan-renungan kecil yang disuguhkan buku ini akan

memberikan perspektif baru yang kadang kala tak terduga. Dengan

membidik hal-hal sederhana yang luput dari pandangan. Kang Sobary

mampu menyuguhkan sindiran yang layak “dikonsumsi” siapa pun

yang menginginkan perbaikan.

Misalnya ketika menyoroti perihal menjamurnya budaya buku

biografi. Ada dua pesan yang tercatat yang dipanggul buku-buku

biografi tersebut. Pertama, untuk meningkatkan publik bahwa dia

sudah berbuat banyak bagi negeri kita. Padahal, itu justru bisa menjadi

sebuah kenaifan bahwa apa yang dikerjakannya hampir tak relevan

dengan jabatannya.

Kedua, untuk “menjual” diri, menjadi “iklan”. Itu agar

namanya dikenang orang sebagai modal untuk pencalonan apa saja

yang layak diikuti pada masa depan. Memang tak ada larangan dalam

hal-hal semacam itu. Tapi, apakah semua itu benar akan memberikan

pencerahan kepada publik? Adakah kekuatan penting yang
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dipancarkan dari sana, untuk mengajak orang banyak berpikir

mendalam mengenai makna kebebasan? (hal 21).

Kang Sobary juga tak lupa mengingatkan kita untuk berkaca

pada kisah-kisah legenda dan pewayangan. Melalui kisah “Katak dan

Ular”, dia mengingatkan bahwa pemimpin yang baik sesekali boleh

kelihatan kaku.

Tapi, tindakannya harus jelas dan bisa dipertanggungjawabkan

secara kemanusiaan. Pemimpin tak perlu terlibat dalam diskusi yang

tak berujung pangkal. Didepan, dibelakang, atau ditengah, dia tetap

mengemban tanggung jawab publik tak ringan. Dia tak boleh takut,

mengeluh, apalagi menangis. Dia harus cekatan, rela mengorbankan

waktu, tenaga, pikiran, bahkan jika perlu jiwa.

Melalui dongeng besutan H.C. Andersen “Kaisar dan Baju

Barunya”. Kang Sobary mengingatkan bahwa manusia bisa mulia dan

jatuh akibat kesukaannya. Kilas balik tentang Pak Harto bisa dijadikan

cermin. Beliau tak waspada, dan tak menaruh curiga ketika para

bawahannya melapor bahwa seluruh rakyat masih mendambakan

kepemimpinannya (hal 64).

Dari sosok Puntadewa, Kang Sobary memberikan catatan kaki

mengenai sosok orang baik. Dalam kamus kehidupan Puntadewa, tak

ada kata resah, segala hal sudah pada tatanan, struktur, pada nasib

terbaiknya. Segala hal, baik atau buruk, menyulitkan atau

menyenangkan, sudah kehendak Hyang Widi.

Manusia hanya bisa taat, patuh, tawakal, dan menerima gerak

nasib. Dia tak mendengki, penuh toleran, tak menyukai konflik, lega

donya lila ing sirna (kekayaan duniawinya bila diminta orang,

dikasih). Dari sosok yang hampir mendekati kesempurnaan ini, Kang

Sobary menyenggol nurani para pemimpin (partai, DPR, KPK,

mahkamah ini itu, ormas, dll) yang belum memiliki jiwa kepempinan

(hal 79).

Kekritisan Kang Sobary ternyata bukan sebatas itu. Pada
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pemikiran yang sudah mapan dan dianut banyak orang pun, dia tak

mau mengunyahnya begitu saja. Mari tengok “Anakku Adalah

Anakku”, ketika dia mengkritisi pemikiran Kahlil Gibran dalam

sebuah sajaknya. “Anakmu bukanlah anakmu/ Mereka putra-putri

sang hidup yang merindu pada dirinya sendiri/ Berikan cintamu pada

mereka, tapi jangan gagasanmu, karena mereka memiliki gagasan

sendiri/ Kau boleh membikinkan rumah untuk raga mereka, tapi bukan

untuk jiwa mereka/ Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa

depan”.

Diam-diam Kang Sobary protes: anakku adalah anakku,

“perahu” mereka juga “perahu” ku kesulitan mereka adalah

kesulitanku, dan payungku mengembang di atas perahu itu dengan

cinta. Orang tua sampai kapan pun akan selalu menjadi tempat pulang

anak-anaknya.

Kelebihan

Buku

Tidak dijelaskan

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: Jawa Pos, Minggu 6 Maret 2016

e. Pola 5

Teks resensi yang termasuk dalam pola 5 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembuka dan penutup teks. Struktur teks resensi pola 5 tersusun atas

judul resensi, identitas buku, sinopsis, kelebihan, dan kelemahan buku. Teks resensi

yang termasuk dalam  pola 5 ada dua resensi yaitu data 13, dan data 14. Contoh

struktur teks resensi pola 5 pada data 13 sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka Tidak dijelaskan

Sinopsis

Apa yang dialami Pramoedya Ananta Toer (Pram) ketika

menyaksikan karya dan kerjanya yang dihancurkan oleh tentara? Ia

Judul buku : Ideologi Saya adalah
Pramis

Penyuntin     : Muhidin M. Dahlan
Penerbit        : Octopus
Tahun terbit  : 2016
Halaman : 328 halaman

ISBN            : 978-60-27-274310
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begitu shock, terpukul dan marah. Tetapi kemarahan itu diam-diam ia

simpan, ia tuangkan menjadi bara, yang berubah menjadi keteguhan

sikap. Pram memiliki cara untuk membalas apa yang menimpanya.

Ia bukanlah sosok pendendam, tapi ia juga bukan sosok yang

mudah melupakan siksaan dan traumatik yang dialaminya. Karena

itulah ia memukul lawan-lawannya dengan menulis.

Apa yang ditulis Pras adalah visi. Visi yang bukan hanya untuk

sastra, lebih dari itu, ia merekam dengan baik apa yang dialami di

kehidupan keluarganya, hingga apa yang ada dalam lingkup

bangsanya.

Kesadaran Pram bukanlah kesadaran yang diciptakan secara

instan, ia terbentuk dari pengalaman keluarga yang membenturnya

kepada tekanan dan benturan hidup yang tak mudah.

Semenjak ia kecil misalnya tak asing dari kemiskinan. Ia di

didik untuk tak cengeng dalam hidup. Ia pun diajarkan kemandirian

oleh ibunya dan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya.

Watak individualis Pram memang lebih menonjol pada

pribadinya, tetapi ia bersikap, bersuara dan tak ingin melepaskan diri

dari sejarah dan apa yang menimpa bangsanya. Karena itulah Muhidin

M. Dahlan menyebutnya sebagai “Pramis” yang dimaknai sebagai

keyakinan Pram sendiri yang paling personal sebagai pengarang yang

terus menampung kontradiksi tindakan antara individualisme dan

gerak sosial dalam masyarakat (h.30).

Kita akan menyimak bagaimana kiprah, ideologi, sikap dan

pikiran Pram di buku Ideologi Saya adalah Pramis (2016) karya

Muhidin M. Dahlan. Hidup Pram sendiri tak bisa dibilang hidup yang

cukup enak. Ia memiliki visi dan  mimpi besar menghidupkan kembali

kisah nusantara sebagai negara bahari.

Apa yang diyakini Pram memang benar adanya, peradaban kita

telah jauh bergeser dari watak yang maritim ke agraris. Dari yang

berwatak menyerap dan tenang, menjadi watak yang beringas dan
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ingin menguasai. Semua itu  ia tuangkan di karyanya Arus Balik.

Jalan kepenulisan Pram memang bukanlah jalan penulis

picisan. Ia tak menulis sekadar mencari uang dan menjadi kaya. Ia

sadar betul, bahwa akan ada yang akan menaruh hormat pada kita

ketika karya kita memang patut untuk mendapatkannya. Pram menulis

dengan empat jalan, yang pertama sebagai jalan ideologis, yang

menyingkapkan kebenaran. Kedua, ia menulis dengan jalan meriset,

karena Pram meyakini sastra adalah ilmu pengetahuan bukan kerja

iseng. Ketiga, Pram meyakini penulis memerlukan disiplin. Keempat,

menulis memerlukan keterampilam berbahasa (h.38). Melalui bahasa

itulah Pram bisa benar-benar luwes dan memiliki karakteristik yang

khas di setiap karyanya. Bahasa diyakini sebagai jalan Pram dalam

memberikan pengaruh yang kuat di mata pembaca. Sehingga karya-

karyanya tak lapuk dimakan usia.

Muhidin M. Dahlan ikut serta membedah setiap karya

Pramoedya di buku ini, dan memberikan secuil visi yang diambil dari

karya Pramoedya. Ia tak hanya mengisahkan bagaimana Pram

mengangkat sosok sang pemula yakni Tirto Adi Soerjo yang ada di

Kuartet Pulau Buru, tetapi juga mengisahkan karya-karya Pram yang

lain. Karya-karya Pram dianggap sebagai suluh, tak hanya sebagai

inspirasi tetapi juga cambuk yang membuatnya mengikuti cara kerja

kepenulisan ala Pramoedya.

Selain dikenal sebagai pengarsip ulung, Muhidin juga ikut

melakukan kerja literasi seperti Pram yakni membaca dan menulis.

Gagasan Muhidin mengangkat tema-tema sastra dan lekra di masa

lampau bisa jadi diambil dari sikap Pram yang tak mau menerima

kebenaran sejarah begitu saja.
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Kelebihan

Buku

Buku ini bagi membaca Pramoedya mungkin terkesan biasa.

Tetapi dari intimitas Muhidin dalam melakoni ikhtiar membaca,

mengulas dan memaknai karya Pram, kita bisa lebih terang memahami

dan mengerti jalan kepenulisan Pramoedya. Muhidin juga

memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sosok Pram yang tegas,

dan mengenalkan literasi kepada keluarganya melalui petilan

wawancara yang dihadirkan dari istri, anak, dan sahabat Pram

Kelemahan

Buku

Kita juga akan merasa jenuh tatkala mendapati kalimat-kalimat

petilan dari buku Pramoedya yang ditulis oleh Muhdin berulangkali.

Muhidin melalui buku ini merekam dan memotret sosok, pikiran, dan

tindakan Pramoedya Ananta Toer. Pram telah meneguhkan jalan

hidupnya melalui jalan literasi. Literasi yang ia lakoni memiliki visi

yakni menyuarakan kebenaran, dilandasi dengan kerja riset, disiplin

yang tinggi serta dengan bahasa yang tegas. Karena itulah, namanya

tetap berkibar sampai kini dan memperoleh tempat terhormat dalam

sastra Indonesia dan dunia.

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: Solopos, Minggu 24 April 2016
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f. Pola 6

Teks resensi yang termasuk dalam pola 6 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembukaan, kelemahan buku, dan penutup teks. Struktur teks resensi

pola 6 tersusun atas judul resensi, identitas buku, pembuka, sinopsis, dan kelebihan.

Teks resensi yang termasuk dalam  pola 6 ada dua resensi yaitu data 15 dan data 27.

Contoh struktur teks resensi pada data 15 sebagai berikut.

Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka Tidak dijelaskan

Sinopsis

Sejatinya, tak ada pekerjaan remeh. Pekerjaan sekecil apapun

adalah mulia bila dilakukan untuk melayani orang lain dengan sepenuh

hati. Ketika ada orang merasa tak bahagia melakoni pekerjaan atau

profesinya, hal ini mengindikasikan ada yang keliru dalam cara ia

Judul buku : I Love Monday
Penulis        : Arvan Pradiansyah
Penerbit       : Kaifa
Cetakan        : I- 2015

Tebal : xxx + 302 halaman
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memandang pekerjaan tersebut.

Yang membuat orang merasa tak bahagia sebenarnya bukanlah

pekerjaan itu sendiri, melainkan paradigmanya terhadap pekerjaan.

Bagaimana bisa bahagia bila kita melihat sebuah pekerjaan hanya

sebagai setumpuk tugas (jobs) yang harus segera diselesaikan?

Bukankah akan lebih bersemangat bila kita melihat pekerjaan sebagai

karier dan panggilan jiwa (calling), sebagai rencana besar yang ingin

kita wujudkan di dunia ini?.

Menemukan panggilan jiwa sejatinya adalah sebuah prestasi

terbesar bagi setiap orang di dunia ini. Menemukan panggilan jiwa dan

berhasil mewujudkannya dalam sebuah pekerjaan merupakan

kebahagiaan luar biasa. Bayangkan, bila kita mampu melakukan

sesuatu yang kita cintai dan kita dibayar untuk itu. Mana ada yang

lebih membahagiakan daripada hal ini? (hal xxxviii-xxix).

Fitrah terbesar manusia adalah menjadi sutradara terhadap

dirinya sendiri. Termasuk memilih apa yang akan kita kerjakan.

Dengan memilih pekerjaan kita sendiri, berarti kita sudah hidup sesuai

dengan fitrah kita dan itulah yang akan membuat hidup kita bahagia.

Lain halnya bila kita hanya melakukan skenario orang lain, bisa

dipastikan kebahagiaan kita kurang maksimal. Karena boleh jadi

pekerjaan yang kita jalankan berbeda dengan mimpi dan keinginan

kita sendiri. Hal inilah yang kerap menjadi pemicu kita tak semangat

dalam bekerja (hal 40-41).

Melayani Sesama

Agar dapat meraih kebahagiaan, salah satu cara yang harus

dilakukan adalah merevisi total pandangan kita terhadap pekerjaan.

Kita harus berani merevolusi paradigma. Ubah cara pandang semula

“bekerja untuk mencari uang menjadi bekerja untuk melayani orang”.

Dalam paradigma ini, kita berusaha memindahkan tujuan bekerja dari

berfokus kepada diri sendiri (yaitu mencari uang) ke berfokus pada

orang lain (yaitu untuk melayani).
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Setiap pekerjaan atau profesi yang kita jalankan, apapun itu,

sejatinya adalah untuk melayani dan memberikan kepuasan sesama.

Ini hukum alam sejati. Siapa pun yang melanggar hukum ini, ia akan

hancur dibuatnya. Lain halnya bila kita berusaha mengubah cara

pendekatan kita. Lupakan kebutuhan atau obsesi kita sendiri. Carilah

apa yang penting bagi pelanggan dan penuhilah. Layani mereka

sepenuh hati, dengan seluruh jiwa dan raga kita. Kerahkan segala daya

dan upaya yang kita akan miliki. Maka konsekuensinya kita akan

mendapat kepercayaan sekaligus kesetiaan dari para pelanggan. Hidup

kita pun akan lebih bermakna, merasa berharga, dan lebih bahagia

menjalani pekerjaan kita. Jika sudah begini, tentu uang yang justru

akan datang mengalir dengan sendirinya (hal 84-89).

Melayani adalah kata-kata paling indah sekaligus paling penting

ditempat kerja. Berbagai perusahaan menggunakan kata-kata

pelayanan untuk memikat para pelanggannya. Sebuah bank terkemuka

misalnya menuliskan slogan “Melayani dengan hati”. Seakan ingin

melakukan diferensiasi sekaligus menegaskan intesitas komitmennya

yang lebih tinggi, sebuah bank terkemuka lainnya membuat slogan

lebih tegas lagi “Melayani dengan sepenuh hati” (hal 106-107).

Kelebihan

Buku

Membaca buku I Love Monday ini kita akan seras memasuki

sisi-sisi indah sebuah pekerjaan.

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: Suara Merdeka, Selasa 1 Maret 2016

g. Pola 7

Teks resensi yang termasuk dalam pola 7 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembukaan, kelebihan, kelemahan, dan penutup teks. Struktur teks
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resensi pola 7 tersusun atas judul resensi, identitas buku, dan sinopsis. Teks resensi

yang termasuk dalam  pola 7 ada satu resensi yaitu data 28. Struktur teks resensi pola

7 pada data 28 sebagai berikut.

Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembukaan Tidak dijelaskan

Sinopsis

Judul buku : The Silo Effect: The Peril of
Expertise and the Promise
Of Breaking Down
Barriers

Penulis       : Gilian Tett
Penerbit      : Simon & Schuster
Cetakan : Pertama, September 2015

Tebal : xii + 290 halaman
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Masalah hidup dalam keterkungkungan merupakan salah satu

paradoks yang dihadapi banyak organisasi modern saat ini. Ibaratnya,

seperti seekor katak dalam tempurung. Ironis memang ketika teknologi

memungkinkan kita dapat dengan mudah, murah dan cepat saling

berinteraksi dan berhubungan dengan banyak pihak lain, kenyataannya

sering kita malah terkungkung dalam dunia sempit yang kita ciptakan

sendiri. Banyak organisasi telah terbagi-bagi menjadi subbagian kecil-

kecil dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda. Tiap-tiap

bagian sering gagal berinteraksi dan berkomunikasi dengan bagian

lainnya. Sehingga sulit memahami keberadaan yang lain. Akibatnya,

mereka juga sulit bekerja sama yang sangat dibutuhkan yang

memenangi persaingan.

Manusia telah terperangkap dalam organisasi yang terlalu

spesialis, yang berisi sosial atau tim yang terbatas. Kita menjadi

terkungkung dalam sebuah cerobong (silo). Metafora sebuah silo

dipakai dalam buku ini sebagai gambaran dari adanya subbudaya di

dalam suatu organisasi yang telah menjadi suatu “pulau” tersendiri

yang menjadikan para penghuninya tidak mampu berkomunikasi, baik
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secara horisontal maupun vertikal, dengan para pihak yang berada di

dalam ataupun di luar organisasi.

Dalam organisasi yang terkotak-kotak, para individu cenderung

hanya memproteksi kepentingan mereka sendiri, bahkan ketika yang

akan terjadi dapat mengancam perusahaan secara keseluruhan. Contoh

di dalam dunia perbankan, terbentuknya silo telah membuat para

bankir tidak mampu melihat datangnya krisis perbankan global yang

mengakibatkan datangnya krisis ekonomi global di negara-negara

Eropa dan Amerika pada 2008. Organisasi perbankan telah sedemikian

terkotak-kotak menjadi banyak bagian yang menjadikan bara bankir

tidak mampu lebih awal melihat datangnya ancaman krisis yang akan

terjadi.

Mengherankan memang, krisis ekonomi yang membawa

kerugian sedemikian besar ternyata tidak mampu diantisipasi oleh para

ekonom serta bankir ternama dan terpintar di dunia saat itu.

Penyebabnya, walau dikenal sebagai orang-orang yang sangat cerdas,

mereka terlampau sibuk melihat bagian masing-masing, sehingga lupa

melihat sesuatu yang lebih besar. Mereka ternyata membuat akan

datangnya risiko karena bekerja dalam sekat-sekat yang ketat. Mereka

merasa nyaman dan penuh percaya diri ketika berada di naungan silo-

silonya sendiri.

Alasan utama mengapa para pembuat kebijakan ekonomi

waktu itu menjadi buta adalah karena sistem keseluruhan yang ada

saat ini telah sedemikian terfragmentasi. Ekonom hanya berkecimpung

di dalam bidang yang terbatas dan tidak merasa ada kewajiban untuk

keluar dari batas-batas itu. Akibatnya, model yang dibuat sering gagal

menjelaskan fenomena tertentu justru ketika penjelasan itu sangat

dibutuhkan. Padahal, ilmu ekonomi sendiri awalnya dikembangkan

oleh orang-orang yang memiliki beragam sudut pandang keilmuwan

seperti ekonom besar David Richardo, Thomas Malthus, atau Adam

Smith. Analisis mereka tidak semata-mata dari sudut pandang
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ekonomi, tetapi juga dibarengi dengan analisis filsafat, politik dan

budaya.

Namun, pada akhir abad ke-19, kondisi mulai berubah. Ilmu

ekonomi telah menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri yang sangat

kuat, yang terpisah dari disiplin ilmu sosial lainnya. Sebagai contoh,

pada pertengahan  abad ke-20, Robert Lucas dari Universitas Chicago

mengembangkan teori yang mengasumsikan bahwa manusia selalu

didorong oleh ekspektasi rasional yang dapat dengan akurat dibuat

modelnya. Ini membuat ilmu ekonomi menjadi ilmu yang sangat

matematis dan terkadang keluar dari realitas sosial yang sebenarnya.

Kasus bagian yang terkotak-kotak juga terjadi di dalam

perusahaan Sony, Jepang. Dulu Sony terkenal sebagai salah satu

perusahaan yang sangat inovatif di dunia. Banyak produk baru yang

dihasilkan orang-orang yang bekerja di Sony. Salah satu inovasi yang

yang mendunia di masa lampau adalah produk walkman. Namun

sekarang, dibandingkan para pesaingnya, inovasi Sony cenderung

stagnan; kalah dibanding perusahaan-perusahan Korea Selatan. Ini

karena organisasi Sony telah  berkembang menjadi sedemikian besar

dan terkotak-kotak dalam bagian-bagian yang sulit berkomunikasi satu

dengan lainnya. Padahal dalam banyak kasus, segala bentuk inovasi

umumnya terjadi justru ketika kita berani untuk melintas batas sekat-

sekat yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, produk yang dihasilkan

terkadang malahan saling betrentangan, tidak dapat saling melengkapi.

Kondisi ini tak hanya menghambat sinergi, tetapi juga membuat

konsumen bingung, karena apa yang ditawarkan perusahaan menjadi

semakin tidak jelas.

Memang, secara alami, manusia cenderung mengorganisasikan

diri dalam kotak-kotak mental, sosial dan organisasional, yang

akhirnya menggiring mereka masuk ke dalam silo tertentu. Ketika silo

ini terlalu ketat, kondisi ini sering menyebabkan orang bisa

berperilaku secara bodoh atau memilih jalan yang cenderung merusak.



89

Silo dapat dengan mudah membuat orang buta terhadap semua

peluang yang ada dan tidak sadar akan munculnya bahaya yang

datang. Semua perusahaan, ketika berkembang atau menjadi besar,

cenderung menjadi birokratis. Ketika birokrasi menjadi semakin

kompleks, mereka cenderung menjadi silo.

Buku ini hendak menjawab pertanyaan mengapa pandangan

yang terkotak-kotak berkembang dalam organisasi modern sekarang

ini? Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Bagian pertama

buku ini  menjelaskan mengapa perusahaan perlu mendobrak silo-silo

yang melingkupinya. Dijelaskan landasan teori dan sejarah mengapa

saat ini kita menjadi terjebak dalam silo-silo yang mengkungkung diri

kita. Sudut pandang antropologi bisnis banyak digunakan dalam kajian

ini untuk melihat faktor-faktor yang menjadikan kita terkungkung

sehingga tidak bisa melihat perkembangan dunia luar dan tidak

mampu melakukan inovasi baru. Bagian kedua penunjukkan berbagai

contoh kasus yang memperlihatkan betapa silo-silo sangat

mengungkung pengambilan keputusan di bidang bisnis. Juga, contoh-

contoh bahwa jika kita dapat melepaskan diri dari silo-silo yang

mengungkung diri kita,  hasil yang lebih maksimal dapat kita raih.

Mengatasi kondisi yang terkotak-kotak ini merupakan suatu

perjuangan yang tidak pernah berkesudahan, ini karena dunia di

sekeliling kita terus berubah. Menarik diri kita ke dua arah yang saling

berlawanan. Di satu sisi, kita tetap perlu para spesialis, seorang yang

sangat ahli untuk mengatasi hal tertentu di dunia yang semakin

kompleks ini. Di lain sisi, kita juga mampu lebih fleksibel,

meninggalkan sekat-sekat yang mengungkung kita dan itu tidak

mudah dilakukan. Cara bijak untuk menyikapinya adalah dengan

mulai menyadari bahwa pikiran dan sikap yang terkotak-kotak hadir

dan eksis diantara kita, dan kita juga harus sadar akan dampak negatif

yang bisa ditimbulkan dari keberadaan lingkungan kerja yang

terkotak-kotak ini.
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Secara teoritis, teknologi internet seharusnya mampu

menghubungkan kita semua. Namun, teknologi tersebut tidak secara

otomatis dapat melakukannya dengan baik. Perlu campur tangan yang

cerdas dari manusia untuk dapat melakukannya. Komputer tidak dapat

secara otomatis mengeluarkan kita dari silo. Kita yang harus bertindak

secara mengubah sudut pandang kita terhadap organisasi agar pikiran

dan tindakan kita tidak terkungkung dalam suatu silo tertentu. Ingat,

dunia kita sangatlah luas dan beragam, penuh berbagai peluang dan

tantangan yang bisa membuat kita terus tumbuh dan berkembang.

Karena itu, janganlah sekali-kali menjadi katak dalam tempurung.

Kelebihan

Buku

Tidak dijelaskan

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: SWA, Edisi 14-27 April 2016

h. Pola 8

Teks resensi yang termasuk dalam pola 8 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembukaan, kelebihan, dan penutup teks. Struktur teks resensi pola 8

tersusun atas judul resensi, identitas buku, sinopsis, dan kelemahan buku. Teks

resensi yang termasuk dalam  pola 8 ada satu resensi yaitu data 24. Struktur teks

resensi pada data 24 sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembukaan Tidak dijelaskan

Sinopsis

Judul buku : Islam and Democracy in
Indonesia:Tolerance
without Liberalism

Penulis         : Jeremy Menchik
Penerbit        : New York: Cambridge

University Press

Tahun terbit : Januari 2016

Tebal : xv + 207 halaman
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Nahdlatul Ulama, sering disebut organisasi kemasyarakatan

paling toleran di negeri ini, menjadi pilar bagi Islam yang ramah.

Meyakini Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk

Indonesia yang final, NU menjadi tulang punggung “Islam Nusantara”

dekat dengan budaya lokal, nasionalis, tidak mengancam.

Begitu juga Muhammadiyah dalam berbagai peristiwa dialog

antar-agama, ormas ini selalu jadi pionir. Bahkan Din Syamsuddin,

salah satu mantan pemimpin tertingginya, dikenal sebagai penggerak

dialog antar-peradaban tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga

global.

Jika klaim ini betul, mengapa keduanya seperti tak kuasa

menahan aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti

Ahmadiyah? Bahkan bukanlah pelaku kekerasan anti-Ahmadiyah dan

Anti-Syiah baru-baru ini, di cikeusik 2011) dan sampang (2011 dan

2012), justru massa NU? mengapa ada buku Krinsten Muhammadiyah

(Krismuha,2009), karya dua aktivis Muhammadiyah, tapi tak (akan)

ada buku berjudul Amhadiyah Muhammadiyah (AhMuha)?.

Jeremy Menchik Masygul dengan Puzzle seperti diatas, tapi
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kemudian menulis disertasi tentangnya, yang jadi buku ini. Temuan-

temuan Menchik-kini pengajar di Universitas Boston, Amerika

Serikat-Orisinal, meyakinkan, dan relevan, meski aksi kekerasan

diatas tak dibahas khusus di sini, buku ini sangat membantu kita dalam

memahaminya.

Menchik berpedoman pada definisi toleransi yang umum dalam

ilmu politik: “Willingness to put up with those things one rejects or

oppsers” (halaman 3). Di situ ada makna kesediaan untuk

menanggung (beban) keberadaan orang lain yang sebenarnya tidak

kita sukai.

Tapi berbeda dengan umumnya ilmuwan politik (yang

meremehkan agama atau Eurosentrict), Menchik ingin melihat

bagaimana muslim Indonesia sendiri memahami toleransi. Maka dia

detail memeriksa tiga organisasi besar Islam (NU, Muhammadiyah,

dan Persis). Dia tak hanya membaca sumber-sumber primer terkait

dengan ketiganya (termasuk catatan rapat), tapi juga melakukan survei

dan wawancara dengan seribu elite mereka.

Sulit meringkas temuan Menchik di sini. Tapi, yang pokok, dia

menemukan bahwa toleransi yang dikembangkan ketiga organisasi

diatas adalah toleransi tanpa liberalisme atau “Toleransi Komunal”

(Bab 6). Meski sama-sama toleran dalam pengertian ini, NU lebih

toleran dibandingkan Muhammadiah, dan Muhammadiyah lebih

toleran ketimbang Persis.

Berbeda dengan toleransi Liberal, toleransi Komunal lebih

mendahulukan iman dan pilihan kelompok. Untuk itu, kebebasan

individual bisa dibatasi. Ini yang menjelaskan mengapa heterodoksi

(misalnya ajaran Ahmadiyah) bisa dikalahkan ortodoksi (mayoritas).

Kedua, jenis toleransi ini mungkin dijalankan dibawah sistem

yang menghargai pluralisme hukum. Inilah yang memungkinkan satu

komunitas agama menjalankan norma hukumnya sendiri, di luar

sistem hukum nasional. Misalnya, orang tua muslim bisa meminta agar
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pelajaran agama anaknya diberikan oleh guru muslim, bukan Budha.

Akhirnya, ketiga, toleransi komunal mensyaratkan pemisahan

urusan agama dari urusan sosial, bukan urusan agama dari urusan

negara, inilah yang memungkinkan ajaran Islam tertentu (misalnya

boleh mengucapkan “selamat Natal” tapi tak boleh mengikuti

ritualnya) bisa dijalankan.

Mengapa jenis toleransi ini yang berkembang? semuanya

bermula dari keputusan para aktor (pemimpin ormas) untuk

mengambil pilihan-pilihan tertentu ketika ormas didirikan pada awal

abad ke-20, yang dicirikan oleh naiknya Kristenisasi dan merebaknya

kontroversi pemurnian Islam. Panjang kisahnya, tapi ringkasnya, para

elite NU (di Jawa Timur), Muhammadiyah (Jawa Tengah) dan Persis

(Jawa Barat) memilih menoleransi Kristen (Katholik), dalam tingkat

yang berbeda, seraya bersama-sama tidak menoleransi Ahmadiyah.

Sekali dibuat, kata Munchik, dalam paparannya yang kaya dan

mungkin terbit untuk pertama kali dalam buku ini, pilihan-pilihan awal

itu mengalami pelembagaan. Ia menjadi path dependence yang

menentukan pilihan-pilihan lain berikutnya, hingga kini.

Di era perjuangan kemerdekaan, jenis toleransi tak liberal  di

atas terbukti produktif turut mendukung nasionalisme Indonesia. Kata

Munchik, productive Intolerance-lah yang melahirkan godly national-

ism, dengan Pancasila di pusatnya. Produk lain adalah Kementerian

agama dan, belakangan konsep dan lembaga seperti “agama resmi”.

Ada aksi inklusi sekaligus eksklusi di sini. Ditopang paham

toleransi komunal, para tokoh NU, Muhammadiyah, dan Persis,

bersama yang lain dalam Majelis Islman A’la Indonesia (MIAI),

belakangan Masjumi, bermufakat menolak kelompok Ahmadiyah,

pilihan ini disepakati para founding father dari kelompok-kelompok

lain.

Selanjutnya, path dependency berulang. Untuk keperluan

politis tertentu, toleransi komunal dikibarkan Presiden Sukarno dengan
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menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 (1965) tentang penistaan

agama. Pada tahun 2010, permintaan peninjauan kembali atas undang-

undang ini, yang diajukan antara lain oleh Abdurrahman Wahid,

mantan petinggi NU dan Presiden RI, ditolak Mahkamah Konstitusi

dengan alasan yang sama (halaman 155).

Apakah toleransi komunal bertentangan dengan demokrasi?

Disini Menchik, membawa data Indonesia untuk dibandingkan dengan

data dari banyak negara lain, menunjukkan kontribusi lain buku ini ke

dalam perdebatan dunia soal agama, demokrasi dan toleransi.

Faktanya, data Menchik, menurut standar mapan, Indonesia pernah

demokratis atau sebaliknya. Dalam hal hubungan agama dan negara

Indonesia bukan sebuah demokrasis ekuler atau reokrat Islam

melainkan campuran religius-sekuler yang menjadikan promosi nilai-

nilai tertentu, seperti ketuhanan, sebagai tujuan utama baik ormas

maupun negara.

Jadi ingat Gus Dur tentang negara yang “bukan-bukan”?.

Mungkin dia benar, tapi bukanlah kita sekarang memiliki cara ucap

dan pemahaman lebih baik tentang apa yang kita bicarakan?.

Menchik betul ketika menyatakan, di beberapa tempat, bahwa

temuan-temuannya mungkin tidak mengenakkan untuk para pegiat

kebebasan beragama. Dia juga benar ketika menegaskan bahwa

paparan yang akurat tentang situasi yang tak ideal lebih baik daripada

paparan bohong, dongeng, atau tentang bidadari yang belum tentu ada.

Sebagai bagian dari pegiat di atas, saya sarankan baiklah kita telan pil

pahit ini! Lalu kita bekerja berdasarkannya, semampu kita. Bukankah

advokasi yang baik harus didasarkan atas mapping fakta secara jujur

dan benar?.

Temuan pokok Menchik mencerminkan debat antara

kebebasan (toleransi individual dan kerukunan, toleransi komunal)

yang marak belakangan ini. Untungnya, dia juga memberi tawaran

solusi untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok-kelompok



96

minoritas, berkaca pada negara-negara lain. Misalnya dengan

mengadopsi sistem registrasi yang bertingkat, seperti yang diterapkan

di Australia atau India.

Kelebihan

Buku

Tidak dijelaskan

Kelemahan

Buku

Tapi Menchik kurang menekankan pilihan lain: lebih kencang

mengibarkan bendera liberalisme, yang lebih menghargai pilihan

individual. Pertama, pilihan itu lebih cocok dengan, masa depan rezim

hak asasi manusia Internasional, yang mustahil disepelekan. Kedua,

dasar-dasarnya bukan tak ada di republik ini, seperti dalam pikiran

Nurcholish Madjid atau Gus Dur, yang juga anak NU. Akhirnya,

ketiga, seperti ditunjukkan data Menchik sendiri, tingkat pendidikan

dan pergaulan adalah prediktor yang baik untuk toleransi, dan rekor

Indonesia terus membaik dari segi ini.

Penutup Tidak dijelaskan

Sumber: Tempo, 21-27 Maret 2016

i. Pola 9

Teks resensi yang termasuk dalam pola 9 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki kelemahan buku. Struktur teks resensi pola 9 tersusun atas judul

resensi, identitas buku, sinopsis, kelebihan buku, dan penutup. Teks resensi yang

termasuk dalam  pola 9 ada dua resensi yaitu data 16 dan 17. Contoh struktur teks

resensi pola 9 pada data 16 sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka

Hai Fa, yuk mengobrol lagi soal buku  ...

Belum lama ini kuterima buku Inilah Esai karya Muhidin M.

Dahlan yang diterbitkan I: Boeke (Indonesia Buku), Bantul, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Buku ini dicetak terbatas, tak beredar di toko-

toko buku. Kuperoleh buku ini dengan cara memesan langsung ke

penerbitnya.

Buku ini selesai kubaca dalam sekali duduk. Bagiku, buku-

buku yang selesai kubaca dalam sekali duduk adalah buku-buku yang

menarik, buku yang lain daripada yang lain, buku yang sangat sayang

bila terputus membacanya.

Buku ini layak disebut lain daripada yang lain karena bila

ditandingkan dengan buku-buku how to menulis buku ini memang

Judul buku  : Inilah Esai
Penulis : Muhidin M. Dahlan
Penerbit       : I:boeke
Edisi            : Februari 2016
Halaman : 194 halaman
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beda, sungguh berbeda. Di toko buku banyak sekali buku-buku jenis

how to yang memandu pembacanya belajar menulis artikel atau esai.

Buku karya Muhidin, seorang penekun dokumen literer

sekaligus istikamah menanamkan benih budaya literer dimana-mana,

disusun dengan laku seorang yang memang benar-benar berbudaya

literer. Muhidin pasti membaca sangat banyak esai sehingga bisa

“merangkumnya” menjadi buku yang sayang sekali kalau terputus

membacanya.

Sinopsis
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Penulis buku ini diawali dari serangkaian pelatihan dan

pengajaran secara informal tentang penulisan esai-biografi. Pelatihan

ini, menurut penjelasan dalam pengantar buku Inilah Esai, bukan

pelatihan yang bertarif, tapi kerja riset yang diinisiasi untuk

pembuatan beragam buku yang kemudian diterbitkan I:Boeke.

Biasanya ketika buku yang kubacakan adalah jenis yang sama

dengan buku-buku lainnya kau akan bertanya begini kan, Fa, “Apa

keistimewaan buku ini dibandingkan buku-buku yang sejenis?” isi

buku ini memang sama dengan buku-buku bimbingan menulis lainnya,

tentang mencari ide hingga mengirim tulisan ke media massa atau

sekedar diunggah di blog dan media sosial.  Mari kita lihat isi buku ini.

Pemahaman tentang esai diawali dengan pengertian esai yang “tidak

ilmiah”. Esai adalah tulisan yang bukan-bukan. Bukan cerita pendek,

bukan novelette. Esai itu tulisan yang posisinya lentur, juga bahasanya.

Arena bermainnya luas.

Sejak awal sudah berbeda. Biasanya buku how to tentang

menulis esai definisi esai, definisi artikel, definisi kolom, dan

sebagainya. Buku ini membentuk konstruksi pemahaman pembaca

sehingga ketika selesai membaca buku ini punya pemahaman, “Oh

esai itu begini...” inilah istimewanya. Buku ini tak sekedar

memberikan definisi tentang esai, tapi memahamkan tentang esai.

Dalam tataran teknis buku ini lengkap menyajikan stimulan

bagi pembaca untuk belajar menulis esai atau menggelorakan lagi

semangat menulis esai bagi yang telah biasa menulis. Di bagian awal

buku ada penjelasan tentang lima sumber menimba bahan esai:

perpustakaan, subjek manusia, subjek flora dan fauna, ruang-ruang

imajiner, dan internet.

Kemudian dilanjutkan dengan 16 pilihan agar esai tak mati

gaya. Dilengkapi dengan 13 gaya mencuri perhatian pembaca.

Mengawali tulisan biasanya jadi kesulitan bagi penulis pemula

sekaligus penulis kawakan. Buku ini menyajikan delapan jalan
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menyingkap esai, maksudnya delapan jalan mengawali tulisan esai.

Ihwal tubuh esai, buku ini memberikan kiat agar badan esai

tidak menjemukan, yaitu lima titian sekujur tubuh esai. Menutup esai

juga bukan perkara gampang. Buku karya bekas aktivis Pelajar Islam

Indonesia (PII) ini menyajikan kiat menutup tulisan dalam bab khusus,

lima cara menutup esai.

Kelebihan

Buku

Kamu tahu kan, Fa, esai yang berbobot kadang menjadi

monumen peradaban. Ingat jargon “sama rasa sama rata”? itu adalah

judul esai karya Mas Marco Karto Dikromo. Buku ini memberikan

banyak sekali contoh judul esai, kalimat pembuka esai, badan esai, dan

penutup esai yang menjadi monumen peradaban kita.

Cocok dengan sub judul buku ini Tangkas Menulis Bersama

Para Pesohor, Muhidin sukses membuatku enggan berhenti membaca

buku ini dalam sekali duduk. Teknisnya sih belajar menulis esai.

Faktanya pembaca buku ini sekaligus menjejaki perkembangan

peradaban bangsa ini yang ditokohi oleh esai dan tentu penulisnya.

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup Kusarankan kamu segera memiliki buku ini, Fa. Bacalah, segera ...

Sumber: Solopos, Minggu 6 Maret 2016
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j. Pola 10

Teks resensi yang termasuk dalam pola 10 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki kelebihan dan kelemahan buku. Struktur teks resensi pola 10 tersusun

atas judul resensi, identitas buku, pembukaan, sinopsis, dan penutup. Teks resensi

yang termasuk dalam  pola 10 ada lima resensi yaitu data 3, data 4, data 5, data 6,

data 7. Contoh struktur teks resensi pola 10 pada data 3 sebagai berikut.

Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka

Membaca puisi-puisi Jalaluddin Rumi seperti membaca kitab

cinta. Cinta yang menembus ruang dan waktu. Cinta yang melampaui

dunia dan seisinya. Cinta yang menyentuh langit. Puisi-puisinya

berbicara tentang cinta kepada Tuhan, cinta kepada semesta, cinta

Judul buku : Merenguk Cinta Rumi
(Serpihan-serpihan
puisi pelembut jiwa)

Penulis :  Dr Haidar Bagir
Penerbit       :  Mizan (PT Mizan

Publika)
Cetakan        : Pertama, Februari 2016
Tebal : 285 halaman
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kepada sesama manusia.

Puisi-puisi Rumi demikian sang filsuf penyair kelahiran

Afghanistan ini sering disebut refleksi menangkap pengalaman batin

dari berbagai peristiwa yang menghasilkan sebuah kegelisahan.

Kegelisahan tentang rasa cinta kepada Tuhan, semesta, dan manusia.

Semuanya diolah dalam sebuah proses kreatif, direnungkan secara

mendalam, serta digabungkan dengan nilai-nilai transendental. Jadilah

puisi-puisi cinta yang menyentuh jiwa pembacanya.

Puisi-puisi Rumi juga bisa menjadi sebuah fungsi dari hasil

pengamatan dari sebuah periode sejarah yang dilalui oleh sang

penyair. Ada yang luput tidak terjamah sejarah, puisi dengan getir dan

haru mencatatnya dengan sebuah bahasa yang bisa menjadi indah.

Tapi tentu pembaca puisi juga dituntut untuk punya kreativitas

sehingga bisa menguak makna dari kata-kata yang disajikan penyair.

Pada titik inilah, upaya yang dilakukan Haidar Bagir dengan

menerjemahkan puisi-puisi Rumi patut kita apresiasi.

Sinopsis
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Haidar memilih dan memilahnya menjadi puisi-puisi pendek

agar bisa dituliskan dalam Twitter. Dengan begitu, para pembaca bisa

menikmati puisi-puisi tentang keagungan cinta yang bisa membuat

kita hidup dengan seluruh rahmat-Nya.

Mari kita pahat permata dari hati yang membantu/ dan

membuatnya sinari jalan kita/ menuju cinta (hal 15).

Dengan gaya ungkap yang liris, Rumi mentransformasikan

antara kegelisahan jiwa penyair dan kesadaran penyair itu sendiri.

Puisi-puisinya juga seakan sebuah percakapan antara nurani dan

realitas yang harus dihadapi. Tempat terindah di muka bumi adalah

titik pusat hatimu, tempat hidup bermula (hal 15).

Rumi mengajak kita semua untuk selalu berkaca kepada hati

nurani. Sebab, di situlah diri sejati kita berada, segala kehidupan yang

sebenarnya bermula. Bukan kehidupan yang penuh kepura-puraan.

Tafsir atas puisi-puisi Rumi juga menghasilkan sebentuk

pemahaman bahwa kita harus selalu menebarkan kebaikan.

Dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sebab, hal itulah yang

membuat hidup kita sebagai manusia menjadi berarti.

Dalam malam penuh derita dan kegelapan, jadilah lilin yang

tebarkan cahaya, hingga fajar tiba (hal 48).

Betapa banyaknya orang mendefinisikan cinta, tapi semua

definisi tersebut selalu berhenti pada pengertian yang menggetarkan
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hati, definisi-definisi tersebut tidak bisa dengan tepat menggambarkan

apa itu cinta. Karena cinta adalah sebuah laku, sebuah proses yang

tiada henti. Cinta hadir di dalam jiwa setiap manusia dan menunggu

kita untuk melaksanakan segala rasa dan isyarat tersebut agar selaras

mewujud menjadi perilaku kita sehari-hari.

Jangan tanya apa yang bisa dibuat dan diberikan oleh cinta.

Lihat saja warna-warni dunia (hal 93).

Puisi-puisi Rumi terkadang juga mendekonstruksikan apa yang

selama ini kita pahami sebagai sebuah kebenaran. Salah satu di

antaranya adalah tentang pencarian Tuhan di kehidupan. Padahal,

Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan lebih dekat dari urat nadi leher

kita, seperti di halaman 111.

Kaucari Tuhan, itu masalahnya Tuhan dalam dirimulah yang

sedang mencarimu.

Puisi-puisi Rumi menggunakan metafora dalam diksi-diksinya

sehingga menjadi syair yang indah. Bertransformasi dari metafora

imajinatif menjadi makna kenseptual yang dalam dan mengandung

estetika. Seperti tampak dalam halaman 135.

Ada segumpal pagi dalam dirimu yang menanti untuk merekah

menjadi cahaya.

Juga halaman 140:

Jadilah bak mentari, beri berkah dan rahmat/ Bak malam demi

menutupi salah orang/ bak air demi aliran kedermawanan/ bak bumi

demi pelihara kerendahan.

Puisi-puisi Rumi menjadi relevan ketika setiap saat kita

melihat tentang huru-hara politik, teror, dan siasat-siasat licik yang

menimbulkan luka-luka kemanusiaan. Semua itu terjadi akibat

ketiadaan cinta. Akibatnya, kita menjelma menjadi manusia-manusia

yang berbahaya.

Kelebihan

Buku

Tidak dijelaskan
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Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup

Untuk itulah membaca puisi Rumi yang diterjemahkan Haidar

Bagir ini bisa menghadirkan kontemplasi yang dalam agar kita

kembali ke Jalan Cinta. Agar dunia ini menjadi indah penuh warna-

warni cinta, sebagai mana yang dikatakan almarhum Gus Dur: Jangan

hanya berhenti mencintai agama, tapi agamakanlah cinta.

Sumber: Solopos, Minggu 24 April 2016

k. Pola 11

Teks resensi yang termasuk dalam pola 11 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki kelebihan. Struktur teks resensi pola 11 tersusun atas judul resensi,

identitas buku, pembuka, sinopsis, kelemahan buku, dan penutup. Teks resensi yang

termasuk dalam  pola 11 ada satu resensi yaitu data 23. Struktur teks resensi pada

data 23 sebagai berikut.

Judul

Resensi

Identitas

Buku
Judul buku: The Little Thoughts Book of

Baby Shower
Penulis       : Nadia Mulya dan Ola Harika
Penerbit      : Gramedia Pustaka Utama
Cetakan      : Pertama, April 2016
Halaman     : 90 halaman

ISBN          : 978-602-02-2799-0
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Pembukaan

Perayaan kehamilan tidak lagi terbatas pada pengajian empat

bulanan, tujuh bulanan, atau ritual adat dan keagamaan lainnya. Di

lingkungan pergaulan kaum sosialita baby shower mulai digemari

sejak lima tahun belakangan ini. Baby shower merupakan perayaan

kehamilan yang berasal dari modern barat.

Baby shower bersifat lebih intim dengan sang mama sebutan

bagi pemilik acara, maka tidak heran jika pelaksanaannya semakin

kreatif dan berkelas. Sajian kuliner bukan lagi satu-satunya yang

menjadi perhatian utama. Dekorasi juga berperan penting

menghasilkan sebuah pesta yang berkesan.
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Sinopsis

Buku The Little Thoughts Book od Baby Shower menjadi salah

satu petunjuk bagaimana menghadirkan baby shower yang berkesan

sekaligus berkelas.

Latar belakang penulis yang tidak lepas dari lingkungan

sosialita. Buku ini sukses menghadirkan konsep dan tema yang unik,
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Nadya Mulya merupakan seorang model dan presenter, sedangkan Ola

Harika merupakan party planner, dekorator ternama, sekaligus pendiri

Little Thoughts yang berpengalaman menangani pesta kalum

selebritas.

Dalam buku setebal 90 halaman, pembaca akan menemukan

aturan pelaksanaan dan adaptasi yang dapat dilakukan agar sesuai

dengan kebiasaan Indonesia, etiket, serta panduan aplikatif untuk

menyelenggarakan baby shower sendiri.

Pembaca dapat mudah mengikuti panduan penulis karena

pembahasan dibagi per bab secara berurutan.

Pada bab pertama Nadya Mulya menjelaskan asal usul acara

baby shower dan kehadirannya di Indonesia.

Pada bab kedua pembaca disuguhi guidelines aturan baku

dalam penyelenggaraan baby shower di negara asalnya, di antaranya

menentukan siapa yang menyelenggarakan, target undangan, hingga

jenis kado yang dibutuhkan.

Pada bab ketiga penulis memberikan pertimbangan seberapa

penting menggunakan jasa party planner. Jika tidak menggunakan jasa

ini, penulis juga memberikan beberapa masukan berupa panduan

aplikatif, seperti budgetting, timeline, rundown, hingga games dalam

acara.

Panduan aplikatif ini dapat ditemui pada bab keempat. Pada

bab ini penulis memaparkan timeline secara detail. Misalnya, apa yang

perlu dilakukan sejak persiapan satu bulan sebelum penyelenggaraan

hingga H+ 7.

Setelah membuat timeline, pembaca diajak untuk bagaimana

memilih undangan yang akan menentukan sifat acara, lokasi, dan

waktu.

Penulis juga menampilkan persentase budgeting untuk setiap

kebutuhan, seperti makanan-minuman 50%, thank you note, dan

suvenir 10%, dekorasi 40%, hingga biaya tak terduga.
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Ide segar tentang lomba yang tepat dimainkan pada acara baby

shower disajikan sebagai penutup pembahasan bab 4. Pembaca

memperoleh lima inspirasi dekorasi dan tema DIY baby shower bab

kelima. Misalnya tema black and white, anda dapat menyiapkan

personalized chocolate bar, caranya dengan menggunakan kertas art

paper sebagai pengganti wrapping luar.

Kelebihan

Buku

Tidak dijelaskan

Kelemahan

Buku

Buku The Little Thoughts Book of Baby Shower menjadi

panduan yang tepat bagi anda yang hendak menyelenggarakan acara

baby shower.

Namun, anda perlu melakukan sendiri estimasi biaya

penyelenggaraan acara, sebab buku ini tidak menghadirkan estimasi

biaya kebutuhan acara baby shower. Penulis hanya memerinci

persentase setiap kebutuhan dari pos anggaran.

Penutup Selamat membaca dan mengaplikasikannya.

Sumber: Bisnis Indonesia Wekend, Minggu 24 April 2016

l. Pola 12

Teks resensi yang termasuk dalam pola 12 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembuka. Struktur teks resensi pola 12 tersusun atas judul resensi,

identitas buku, sinopsis, kelebihan, kelemahan buku, dan penutup. Teks resensi yang

termasuk dalam  pola 12 ada satu resensi yaitu data 25. Struktur teks resensi pada

data 25 sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembuka Tidak dijelaskan

Sinopsis

Judul buku : Blindness (Tanah Tabu)
Penulis          : Jose Saramago
Penerbit        : Matahari
Penerjemah  : Tim Matahari
Cetakan        : I, November 2015
Tebal : 488 halaman

ISBN           : 978-602-372-045-3
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Adalah dieogenes filsuf dari mazhab sinisme dari era Yunani,

yang berlari mengelilingi pasar dengan obor di tangan sambil

berteriak, “Mana manusia ?!” sebagai bentuk kritiknya terhadap

perkembangan zaman. Menurut dia, kemajuan manusia menjadi

idividualis, egois dan gemar mencipta pembedaan. Berabad-abad

kemudian, apa yang dicari Dieogenes dimunculkan oleh Jose

Saramago lewat novelnya Manusia Buta-Putih.

Kisah novel Blindness dibuka dengan adegan seorang lelaki

yang tiba-tiba buta ketika sedang menunggu lampu lalu lintas berubah

warna di dalam mobilnya. Kebutaan itu begitu mendadak hingga

membuat si lelaki panik. Sebaliknya, para penyaksi kejadian tersebut

hanya menganggapnya sebagai kecelakaan aneh. Namun, keanehan itu

ternyata menyebar. Dari lelaki pertama, kebutaan menulari seorang

pencuri, dokter, pelacur, polisi, sopir taksi, dan lebih banyak lagi

orang. Serupa wabah, kebutaan menular pun kepanikan, hingga
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membuat pemerintah mengambil langkah mengkarantina semua orang

yang buta dalam bangunan bekas rumah sakit jiwa. Mereka diawasi

tentara bersenjata.

Apa yang dialami orang buta dalam Blindness bukanlah

kebutaan yang sekadar menutupi penampakan hal-ihwal dan benda-

benda. Kebutaan yang meninggalkan mereka bulat-bulat di balik cadar

hitam. Tetapi sebaliknya, mereka justru terperosok ke dalam putih

yang begitu berkilauan, yang menelan ketimbang menyerap, bukan

hanya warna, tapi juga segala hal-ihwal dan benda-benda, dan

membuatnya menjadi dua kali lipat tak terlihat.

Kekuatan Blindness terletak pada gagasan untuk membalik

pemikiran dunia modern yang telah mapan. Alegori kebutaan dengan

tepat membidik jantung modernisasi yang dipenuhi sekat-sekat. Di

dalam bangunan bekas rumah sakit jiwa tersebut, para manusia buta-

putih hidup bersama dalam satu ruangan tanpa sekat. Pembatas  antara

ruang pribadi dan ruang publik tidak ada lagi. Mereka bebas

berjongkok buang hajat bersama di pekarangan atau bercinta di lantai

koridor.

Di dunia putih mereka, nama tidak berguna sebab apa yang

tampak dihadapan mereka serupa semua: orang dewasa, anak-anak,

tua bangka dan benda-benda hanyalah tertampak putih semata. Maka

tak lagi dibutuhkan dua belas pengkategorian ala Immanuel Kant,

yang menjadi dasar rasionalisme dan empirisme yang menjadi pijakan

era modern, dalam dunia mereka. Dalam konteks ini, Blindness

merupakan kritik terhadap akar munculnya era modern yang ditopang

oleh pemikiran Kant.

Lewat novelnya, Saramago mengembalikan manusia pada

kehidupan awalnya yang belum dibebani oleh kategori-kategori hasil

serapan mata. Seluruh warna putih yang meleburkan segala benda dan

nama, kata ganti, kata sifat, dan kata keterangan ikut pula raib

maknanya. Di dalam dunia manusia buta-putih, orang buta mempunyai
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aturannya sendiri: milikmu (duniamu) adalah apa yang kau pegang.

Maka kepemilikan tinggallah menjadi kenangan, sebagaimana

kerupawanan, keburukrupaan, kebersihan, kekotoran, dan kata sifat

lain.

Kondisi mereka serupa kehidupan pada era tribal. Namun, di

tengah dunia yang berputar tak kenal siang-malam, hari ini-esok-lusa

itu, dari apa yang tersisa, seorang manusia buta masih memiliki

sejumput eksistensi lewat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh

penulis buta: “Aku adalah suaraku, lainnya tidak penting” (hlm. 429).

Sementara Kant menekankan pada pancaindra, otak dan sistem saraf

pusat untuk menangkap eksistensi segala hal-termasuk manusia,

Saramago lebih memilih suara.

Terserat di tengah putih telah melenyapkan sekat dan membuat

semuanya seragam. Namun, ada satu sekat yang ternyata tak bisa

dihapus, yaitu gender. Dalam situasi ini, perempuan dan laki-laki

dalam Blindness tetap disekat dalam ruang patriarkal. Setiap laki-laki

dalam ruangan itu boleh buta matanya, tapi tak buta kelaminnya. Dan,

atas nama desakan kebutuhan, para laki-laki selalu mencari cara untuk

mendominasi.

Ketika sekelompok berandal menguasai jatah makanan,

kehidupan ornag-orang buta yang dikarantina menjadi semakin sulit.

Pemimpin berandal meminta bayaran atas apa yang semestinya gratis

dalam bentuk harta benda hingga akhirnya perempuan. Maka

berubahlah para laki-laki pengecut menjadi germo, parasit, penipu.

Lebih ironis lagi, para laki-laki itu membenarkan tindakannya dengan

memanipulasi para perempuan agar mau menyerahkan diri pada

sebuah pengorbanan yang seharusnya ditanggung bersama (286).
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Kelebihan

Buku

Di luar soal penggambaran sosok perempuan yang serba lemah

itu, Blindness tetaplah karya yang perlu dan enak untuk dibaca.

Sebagai novel yang tergolong tebal, Saramago berhasil menjaga ritme

cerita dengan baik. Serupa cerita misteri, ketegangan bisa terjaga

secara apik. Satu hal yang sedikit mengganggu dalam Blindness adalah

kuatnya “rasa” seperti adegan dalam film-film zombie.

Kelemahan

Buku

Sayangnya ketika menarasikan perempuan yang dikorbankan

itu. Saramago masih tak beranjak dari cara pandang patriarki.

Perempuan digambarkan sebagai sosok yang pasrah dalam

menghadapi hegemoni laki-laki. Saramago masih menempatkan

perempuan seperti zaman Frued, yaitu sosok liyan yang tak memiliki

kehendak untuk melawan tiran dunia maskulin. Sebagai pembanding,

dalam Blindness tidak ada sosok perempuan yang kuat menghadapi

dunia ptriarkal sebagaimana Nyai Ontosoroh Karya Pramoedya atau

Ursula Iguaran ciptaan Gabriel Garcia Marquez.
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Penutup

Sebagai peraih Nobel Kesustraan 1998, Saramago dikenal

sebagai penulis yang kerap menyajikan ironi kehidupan dalam setiap

karyanya. Meskipun telah lewat 20 tahun, apa yang hendak

disampaikan Saramago lewat Blindness masih tetap sesuai dengan

situasi sekarang, yaitu ketika modernisme membuat manusia semakin

mudah tersesat dalam cahaya dengan mata terbuka. Lewat tokoh istri

dokter, Saramago pun menyuarakan pesannya agar ketersesatan bisa

dihindari. “Jangan Kehilangan dirimu. Jangan biarkan dirimu

hilang”.

Sumber: Koran Tempo, akhir pekan 5-6 Maret 2016

m.Pola 13

Teks resensi yang termasuk dalam pola 13 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembukaan, dan kelemahan buku. Struktur teks resensi pola 13

tersusun atas judul resensi, identitas buku, sinopsis, kelebihan buku, dan penutup.

Teks resensi yang termasuk dalam  pola 13 ada satu resensi yaitu data 26. Struktur

teks resensi pada data 26 sebagai berikut.
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Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembukaan Tidak dijelaskan

Sinopsis

Rasulullah adalah figur suami romantis yang diidamkan

perempuan di muka bumi. Perangainya amat baik, tanpa cela, dan

terpancar ketampanannya. Kehidupan Rasulullah sebagai suami

ummul mukminin merupakan samudera ilmu yang tak akan habis untuk

dipelajari. Pengetahuan inilah yang menjadi kunci keharmonisan

pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga.

Tetapi apakah kita sudah mengetahui bagaimana cara

Rasulullah membahagiakan orang-orang disekitarnya, termasuk istri-

istrinya? Bagaimana cara beliau membangun rumah tangga yang

sakinah, mawadah wa rahmah? Buku ini menjawab semua pertanyaan

itu melalui kisah-kisah yang disajikan didalamnya.

Pada bagian depan buku Romantisnya Rasulullah dijelaskan

bagaimana kelembutan Rasulullah terhadap para sahabatnya.

Berikutnya pembaca digiring untuk lebih mendalami kelembutan

Judul buku : Romantisnya Rasulullah
Penulis : Pirman
Penerbit : Citra Risalah
Tahun terbit : Cetakan I, 2015
Tebal buku   : 210 halaman
Ukuran         : 14,5 x 20,5 cm
ISBN            : 978-602-7727-65-6
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Rasulullah terhadap istri-istrinya. Selain itu dilengkapi juga dengan

dalil tentang pernikahan (hal 59) yaitu QS. Ar Rum (30):21 “Dan di

antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kelebihan

Buku

Penulis juga menjelaskan kehidupan sederhana keluarga

Rasulullah. Beliau mengajarkan hidup sederhana, akur, saling

berdampingan, dan saling menyayangi. Buku ini cukup untuk

membuka wawasan dalam meneladani kehidupan rumah tangga

Rasulullah. Penulis mengajak pembaca untuk meneladani Rasulullah

dalam segala aspek, utamanya dalam kehidupan beliau bersama istri

dan keluarganya.

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup

Menyajikan banyak kisah yang dapat kita teladani. Maka buku

ini dapat dibaca oleh kalangan anak muda yang sedang

mempersiapkan pernikahan, atau bagi mereka yang sedang menjalani

pernikahan. Penulis menyajikannya dengan bahasa yang mudah

dipahami sehingga pesan yang ingin disampaikan lebih mudah

ditransformasi.

Sumber: Kedaulatan Rakyat, Sabtu 5 Maret 2016
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n. Pola 14

Teks resensi yang termasuk dalam pola 14 dilihat dari struktur teks resensi yang

tidak memiliki pembukaan, kelebihan, dan kelemahan buku. Struktur teks resensi

pola 14 tersusun atas judul resensi, identitas buku, sinopsis, dan penutup teks. Teks

resensi yang termasuk dalam  pola 14 ada dua resensi yaitu data 29 dan data 30.

Contoh truktur teks resensi  pola 14 pada data 29 sebagai berikut.

Judul

Resensi

Identitas

Buku

Pembukaan Tidak dijelaskan

Sinopsis

Buku Voila La France tersusun dari catatan perjalanan penulis,

Judul buku  : Voila La France
Penulis        : Lona Hutapea Tanasale
Penerbit       : B First (Bentang Pustaka)
Cetakan       : Pertama, April 2015
Tebal : vii+208 halaman
ISBN           : 978-602-8864-98-5
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hasil fotografi dan beberapa ilustrasi pendukung. Terdiri dari lima bab

dan beberapa sub bab, buku ini menyoroti beberapa objek, mulai dari

yang paling penting sampai tak penting dari setiap sudut Prancis

sekalipun.

Mulai wisata kuliner, kebiasaan-kebiasaan orang Prancis,

hukum dan tata tertib, sampai sisi gelap Prancis. Sebut saja café Saint-

Germain-des-Prés yang pernah menjadi tempat nongkrong para

seniman dan sastrawan dunia semisal Emile Zola, Pablo Picasso,

Oscar Wilde, F. Scott Fitzgerald, dan Ernest Hemingway. Saint-

Germain-des-Pres masih ramai dikunjungi para wisatawan, khususnya

literary travelers yang ingin mengecap pengalaman batin Hemingway

dan kawan-kawan di deretan literary cafes itu (hal 4).

Satu hal yang menarik dan unik di negara Napoleon Bonaparte

ini adalah larangan menamai anak sembarangan. Menurut aturan tahun

1803, nama kecil bayi (prenom) yang dicantumkan dalam akta

kelahiran hanya boleh berasal dari kalender atau mengikuti nama

tokoh sejarah.

Namun, meski terasa kaku, pemerintah sebenarnya mempunyai

niatan yang baik dengan aturan tersebut, yaitu melindungi si anak dari

kemungkinan perbuatan tak menyenangkan berkaitan dengan nama

(hal 133-136).

Anggapan bahwa Paris sebagai kota paling romantis yang

sangat menjaga kebersihan ternyata salah. Pada sub-sub terakhir ini,

penulis mengungkapkan sisi gelap Paris. Selain kebiasaan buruk orang

Prancis yang cuek dan tak sabaran di jalan raya dengan menyalakan

klakson, Prancis dan Paris menyimpan sisi gelap lain. Di beberapa

lorong metro (kereta bawah tanah), sering kali tercium aroma tak

sedap yang berasal dari orang-orang yang kencing sembarangan.

Selain itu juga banyak terdapat kotoran merpati dan kotoran anjing di

beberapa jalanan. Satu diantaranya adalah 16ème arronsdissement,

sekitar KBRI Paris (hal 198-201).
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Kelebihan

Buku

Tidak dijelaskan

Kelemahan

Buku

Tidak dijelaskan

Penutup

Buku ini cocok dibaca oleh pembaca yang hendak ke Prancis.

Karena selain mendiskripsikan Prancis cukup detail, penulis juga

memberikan banyak tips bagi anda yang baru pertama kali

mengunjungi Prancis atau yang ingin menetap disana.

Sumber: Tribun Jogja, Minggu 20 Maret 2016

3. Implementasi Hasil Anaisis Sebagai Bahan Ajar

Hasil analisis dari 30 data teks resensi ditemukan adanya variasi struktur

teks resensi yang dimuat dalam majalah dan surat kabar. Variasi ditunjukan

dengan 14 pola struktur teks resensi. Setiap pola memiliki kelengkapan unsur-

unsur pembangun teks resensi yang berbeda. Hasil penelitian ini akan digunakan

sebagai bahan ajar di Sekolah Menegah Atas kelas XII semester 1 pembelajaran

menulis resensi pada Standar Kompetensi (8) mengungkapkan pendapat,

informasi, dan pengalaman dalam bentuk resensi dan cerpen. Kompetensi Dasar

(8.1) menulis resensi buku kumpulan cerpen berdasarkan unsur-unsur resensi.

Hasil penelitian ini menemukan satu teks resensi yang dapat dijadikan

sebagai bahan ajar. Teks resensi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar

hanyalah teks resensi yang memiliki struktur teks lengkap atau dapat dikatakan

sempurna. Hal ini didasarkan pada materi pelajaran menulis resensi harus sesuai

dengan unsur-unsur resensi yang ada agar dapat mencapai kompetensi dasar

yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran. Namun, Teks resensi yang

memiliki struktur tidak lengkap dapat dijadikan sebagai soal.



121

Teks resensi yang memiliki struktur teks lengkap ialah teks resensi yang

termasuk dalam pola 1. Teks resensi tersebut hanyalah teks resensi yang

berjudul Aliran Cerita dari Ragam Kesehatan yang dimuat pada surat kabar

Jawa Pos, Minggu 24 Aril 2016. Teks resensi tersebut dapat dijadikan sebagai

bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi pembelajaran. Siswa dapat

memahami bagaimana struktur resensi melalui teks resensi yang dimuat pada

majalah dan surat kabar hasil dari penelitian ini.

C. Pembahasan

Wulandari (2012) meneliti “Pendayagunaan Struktur Teks Wacana

Kesejahteraan Rakyat dalam Tajuk Rencana Harian Kompas”. Hasil penelitian ialah

(1) struktur teks tematik yang kuat menunjukkan subjektivitas editornya; (2) struktur

teks skematik cenderung menunjukkan poin penting pada akhir editorial; (3)

sintaksis teks struktur menunjukkan bahwa Kompas mempertimbangkan berbagai

kalangan pembacanya; (4) stilistik struktur teks yang mengkritisi masalah yang ada

dalam masyarakat cenderung netral dan dapat diterima. Persamaan penelitian ialah

mengkaji tentang struktur wacana. Perbedaan hasil penelitian ialah penelitian yang

telah dilakukan mengkaji keseluruhan struktur wacana yang meliputi struktur

tematik, skematik, stilistik, dan sintaksis pada tajuk rencana sedangkan penelitian ini

mengkaji skematik superstruktur teks resensi. Hasil penelitian ini yaitu ditemukan 14

pola struktur teks resensi pada majalah dan surat kabar dari 14 pola yang ditemukan

hanya teks resensi dengan struktur teks lengkap yang dapat diimplementasikan

sebagai bahan ajar di sekolah.

Danianti (2015) meneliti “Analisis Penulisan Resensi Artikel Siswa Kelas XII

IPA 2 SMA Negeri 9 Pontianak Tahun Pelajaran 2015/2016”. Hasil penelitian yang

telah dilakukan ialah (1) penggunaan sitematika resensi tergolong kurang baik

dengan persentase 49%; (2) penulisan isi artikel tergolong kurang baik dengan

persentase 57.6%; (3) penggunaan ejaan yang disempurnakan tergolong sangat baik

dengan persentase 89.68%; (4) penggunaan diksi tergolong sangat baik dengan

persentase  91.45%; dan (5) penggunaan kalimat efektif tergolong cukup baik dengan

persentase 70.24%. Persamaan penelitian yang dilakukan ialah mengkaji penulisan
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teks resensi. Perbedaan hasil penelitian ialah dilakukan dalam penelitianya Danianti

menunjukan presntase keefektifan penulisan teks resensi sedangkan hasil penelitian

ini menunjukan adanya 14 pola variasi struktur teks resensi yang dimuat pada

majalah dan surat kabar. Hasil dari penelitian ini juga diimplementasikan dalam

pelajaran bahasa Indonesia.

Novitasari (2015) meneliti “Kemampuan Menulis Teks Ulasan/Resensi Siswa

Kelas VIII SMP Negeri 2 Kotagajah”. Hasil penelitian Novitasari ialah menunjukkan

bahwa kemampuan siswa dalam menulis teks resensi tergolong baik dengan skor

rata-rata 78. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan ialah mengkaji tentang

teks resensi. Perbedaan hasil penelitian ini ialah penelitian yang telah dilakukan oleh

Novitasari menekankan pada kemampuan menulis teks resensi yang tergolong baik

sedangkan penelitian yang dilakukan mengkaji variasi struktur teks resensi yang

dimuat pada majalah dan surat kabar yang dapat diimplementasikan sebagai bahan

ajar disekolah. Hasil penelitian ini ialah adanya variasi struktur teks resensi yang

dimuat dalam majalah dan surat kabar. Variasi tersebut berupa 14 pola struktur teks

resensi.

Putri (2015) meneliti “Peningkatan Ketrampilan Menulis Resensi Novel

dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Pada Siswa Kelas XI MAN

Purworejo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian yang dilakukan Putri ialah

pelaksanaaan pembelajaran menulis resensi dengan model pembelajaran STAD

dimulai dari siklus I, siklus II dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,

refleksi. Penerapan pembelajaran model koopratif STAD mampu menumbuhkan

minat siswa untuk menulis resensi dan mampu meningkatkan kemampuan menulis

resensi pada siswa kelas XI MAN Purworejo. Persamaan penelitian yang dilakukan

ialah mengkaji penulisan teks resensi. Perbedaan hasil penelitian ini ialah penelitian

yang dilakukan sebelumnya menunjukan bahwa peningkatan minat dan kemampuan

siswa untuk menulis teks resensi dengan model STAD sedangkan hasil penelitian ini

menemukan variasi struktur teks resensi dalam 14 pola struktur teks dengan satu pola

yang memiliki struktur teks lengkap diimplementasikan sebagai bahan ajar di

sekolah.
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Mustafa (2015) meneliti “Language and Ideology in Texts on Globalization:

A Critical Discourse Analysis”. Hasil penelitian adalah analisis kritis tekstual dan

analisis sosiologis, mengidentifikasi dua ideologi yang saling terkait dalam wacana

globalisasi: kapitalisme baru dan neoliberalisme. Ideologi ekonomi politik ditafsirkan

bahasa melalui kosa kata dan sosial melalui universalisasi. Persamaan penelitian

ialah mengkaji teks dengan menggunakan analisis kritis. Perbedaan hasil penelitian

ialah penelitian sebelumnya mengkaji keseluruhan analisis kritis teks dengan hasil

adanya dua ideologi dalam wacana globalisasi sedangkan penelitian ini mengkaji

superstruktur teks resensi dengan hasil adanyanya variasi struktur teks resensi yang

dimuat dalam majalah dan surat kabar.

Rahimi & Masoud (2015) meneliti “Critical Discourse Analysis and Its

Implication in English Language Teaching: A Case Study of Political Text”. Hasil

penelitian ialah analisis wacana kritis memfasilitasi kemampuan berpikir kritis pada

siswa. Selanjutnya, motivasi belajar siswa ditingkatkan setelah belajar prinsip-prinsip

serta kemampuan mereka untuk memecahkan kode tekstual makna teks meningkat.

Persamaan penelitian ialah mengkaji teks dengan menggunakan analisis wacana

kritis. Perbedaan hasil penelitian ialah penelitian sebelumnya mengkaji analiss

wacana kritis secara utuh dengan hasil penelitian meningkatnya kemampuan siswa

untuk memahami makna teks dengan memecahkan kode tekstual sedangkan

penelitian ini mengkaji struktur teks resensi dengan analisis superstruktur teks

dengan hasil penelitian variasi struktur teks resensi yang dimuat pada majalah dan

surat kabar.

Zhang (2014) meneliti “Superstructure Analysis in News Stories-A

Contrastive Study of Superstructure in VOA, BBC, and NPR News”. Hasil penelitian

ialah berita yang berbeda stasiun TV memiliki karakteristik berbeda dalam gaya

penulisan. Berita BBC menekankan peran komentar dalam melaporkan acara

tersebut, tetapi memberikan perhatian untuk memperkenalkan situasi informasi.

Berita VOA tidak memiliki fitur yang berbeda dalam komentar dan acara utama

sedangkan NPR lebih memilih untuk memperhatikan acara utama, dan mendapatkan

sedikit perhatian. Persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu analisis

superstruktur. Perbedaan hasil penelitian ialah penelitian sebelumnya mengkaji
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superstruktur pada berita di stasiun TV dengan hasil penelitian perbedaan

karakteristik dan gaya yang berbeda pada setiap stasiun TV sedangkan hasil

penelitian ini ialah adanya variasi struktur teks resensi yang dimuat pada majalah dan

surat kabar.

Kazemian dan Somayyeh (2014) meneliti “Critical Discourse nalysis of

Barack Obama's 2012 Speeches: Views from Systemic Functional Linguistics and

Rhetoric”. Hasil penelitian ialah nominalisasi, paralelisme, unifikasi strategi dan

modalitas telah mendominasi dalam pidato-pidatonya. Persamaan penelitian terletak

pada kajian analisis kritis. Perbedaan hasil penelitian ialah penelitian sebelumnya

mengkaji analisis kritis pidato Barack Obama dengan hasil penelitian adanya unsur-

unsur pembangun dalam pidato yang dilakukan sedangkan hasil penelitian ini

adanaya variasi struktur teks resensi dan dapat digunakan sebagai bahan ajar

disekolah.

Billal (2012) meneliti “Critical Discourse Analysis of Political TV Talk

Shows of Pakistani Media”. Hasil penelitian ini ialah pembicaraan politik show yang

disiarkan oleh TV swasta mengunakan ideologi dan makna tidak selalu jelas bagi

pembaca. Persamaan penelitian ialah sama-sama melakukan kajian dengan

mengunakan analisis kritis. Perbedaan hasil penelitian ialah penelitian sebelumnya

menggunakan talk shows sebagai obyek penelitian dengan hasil penelitian analisis

kritis talk shows politik di TV mengunakan ideologi dan makna yang tidak jelas.

Penelitian ini menggunakan teks resensi sebagai obyek penelitian dengan hasil

peneilitian menunjukan adanya variasi struktur teks resensi yang dimuat pada

majalah dan surat kabar serta implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia

di sekolah.

D. Keterbatasan Penelitian

Kendala yang ditemui dalam penelitian ini ialah belum banyak penelitian

dalam bidang kajian bahasa khususnya analisis wacana teks resensi yang digunakan

sebagai tinjauan pada penelitian ini. Kendala lain muncul dari pengumpulan data

dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan tidak semua majalah dan surat kabar yang

terbit memuat teks resensi hanya majalah dan surat kabar tertentu saja yang rutin
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memuat teks resensi sebagai rubrik. Surat kabar hanya memuat resensi dalam jangka

waktu satu minggu sekali sedangkan majalah memuat resensi satu hingga dua bulan

sekali.

Keterbatasan penelitian ini mengenai teks resensi yang dimuat pada majalah

dan surat kabar ditemukan teks resensi yang tidak memiliki struktur teks yang

lengkap. Namun, karena hasil penelitian ini dijadikan bahan ajar di SMA maka tidak

semua teks resensi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar. Hal ini

dikarenakan pengunaan bahan ajar harus sesuai dengan materi pada kurikulum yang

berlaku. Sehingga hanya terdapat satu teks resensi dalam penelitian ini yang dapat

dijadikan bahan ajar. Teks resensi tersebut memiliki struktur teks yang lengkap

dengan unsur-unsur pembangun teks resensi yang jelas.


