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Abstrak 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikaan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, November, 2018. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) menentukan fakta dan opini dalam artiker majalah sindo, (2) cara 

menentukan fakta dan opini dalam artikel majalah sindo. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari artikel 

majalah sindo. Hasil temuan penelitian ini berupa 3 ciri-ciri fakta dan 2 ciri-ciri opini 

yaitu (1) fakta, (a) bersifat objektif, (b) terbukti kebenarannya, (c) terdapat tanggal, 

waktu dan tempat kejadian. (b) opini, (1) terdapat kata modalitas, (2) merupakan 

kumpulan yang diyakini dan disampaikan secara subjektif. Analisis fakta dan opini 

dalam majalah sindo terdapat implikasinya sebagai materi ajar bahasa Indonesia di 

Sekolah Menengah Atas (SMA). Keterkaitan tersebut dimasukan dalam materi ajar 

bahasa Indonesia kelas XII semester 1 mengenai fakta dan opini yakni pada 

kompetensi dasar  (KD) 3.10 Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, 

dalam sebuah artikel yang dibaca.  

Kata Kunci : ciri-ciri, fakta dan opini. 

Abstract 

Indonesian Language and literature Education. The Faculty of Teacher Training and 

Education, Muhammadiyah University Surakarta, November, 2018. This study aims 

to (1) determine facts and opinions in the art of Sindo magazine, (2) how to 

determine facts and opinions in Sindo magazine articles. This study uses descriptive 

qualitative methods. The data source in this study was taken from the magazine sindo 

article. The findings of this study are in the form of 3 fact characteristics and 2 

opinion characteristics, namely (1) facts, (a) are objective, (b) proven truthfulness, 

(c) there are dates, times and places of occurrence. (b) opinion, (1) there is the word 

modality, (2) is a collection that is believed and conveyed subjectively. The analysis 

of facts and opinions in the sindo magazine has implications as teaching materials in 

Indonesian at high school (SMA). The linkage is included in Indonesian semester XII 

class 1 teaching materials regarding facts and opinions which are on basic 

competencies (KD) 3.10 Evaluating information, both facts and opinions, in an 

article that is read. 

Keywords: characteristics, facts and opinions. 

1. PENDAHULUAN

Pembelajaran membaca merupakan salah satu pembelajaran yang diperlukan setiap 

jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal, karena orang yang menguasai 

keterampilan membaca memiliki wawasan yang tinggi daripada orang yang tidak 

mempunyai keterampilan membaca. Membaca memerlukan keterampilan untuk 

memahami isi dan makna yang terkandung dalam bacaan. Seseorang yang memiliki 
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keterampilan membaca akan mudah memahami isi dan makna yang terkandung 

dalam bacaan, baik itu makna yang tersirat maupun yang tersurat. Siswa rajin 

membaca tentu berbeda pemahamannya dengan siswa yang malas membaca. Sesuai 

dengan pendapat (Tarigan, 2008:9) mengatakan bahwa tujuan utama membaca 

adalah untuk mencari serta memperoleh informasi yang mencakup isi dan memahami 

makna bacaan. Makna arti (meaning) erat sekali berhubungan dengan maksud tujuan 

atau intensif dalam membaca. 

Menurut Dja’far (1983:127) majalah merupakan publikasi atau terbitan 

secara berkala yang memuat artikel dari berbagai penulis. Sedangkan menurut 

Slamet Suseno (1997:7) majalah tidak hanya soal waktu terbit dan bentuknya saja, 

melainkan juga isinya. Koran lebih banyak berisi berita kejadian aktual, ulasan 

berita, kolom opini, dan informasi yang bersifat penerangan. Majalah banyak berisi 

feature penyuluhan, artikel masalah, pendirian penulisannya, cerita kocak, laporan 

hasil penyelidikan, sajak dan jenis-jenis kesusastraan lainnya, yang seringkali disertai 

foto dan ilustrasi. 

 Menurut Fatima (2016) Fakta merupakan kejadian nyata yang benar-benar 

terjadi, sedangkan opini merupakan sesuatu yang bersifat pendapat mengenai sesuatu 

dan belum tentu benar. Sehingga dengan memahami fakta dan opini tersebut kita 

dapat memahami maksud dan tujuan yang terkandung dalam suatu wacana. Menurut 

Wahyudi (dalam Fiatma, 2016) opini merupakan pendapat pribadi seseorang 

(wartawan) yang tidak dilandasi fakta, tetapi lebih dilandasi selera pribadi si 

wartawan itu. 

Darmawati (dalam Rais, 2017) Fakta merupakan sesuatu atau hal yang benar-

benar terjadi. Semua orang mengatakan pernyataan yang sama terhadap sebuah fakta. 

Lawan dari fakta adalah pendapat (opini). Pendapat (opini) merupakan gagasan, ide, 

atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa, hal, atau masalah. 

Banyak penelitian yang mengkaji fakta dan opini berikut adalah beberapa 

penelitian yang mengkaji kemampuan menyatakan dan membedakan fakta dan opini 

siswa. Penelitian pertama dilakukan oleh Nofdia (2014) meneliti  “Kemampuan 

Menentukan Fakta dan Opini pada Teks Berita Siswa Kelas XI SMA Negeri 15 

Padang dengan Menggunakan Teknik Pemodelan”. Persamaan penelitian Nofdia 
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dengan penelitian ini hasil penelitian ini adalah bahawa kemampuan siswa 

menetukan fakta dan opini tergolong cukup, perbedaannya penelitian Nofdia 

menggunakan teknik pemodelan untuk menetukan fakta dan opini. Penelitian ini 

hanya sebatas mendeskripsikan cara menentukan fakta dan opini. 

Fatima, (2016) meneliti “Kemampuan Menentukan Fakta dan Opini dalam 

Teks Tajuk Rencana Koran Kompas Siswa Kelas XI IPA SMA N 7 Kendari”. 

Persamaan penelitain Fatima dengan penelitian ini hasilnya menyangkut kemampuan 

siswa dalam menentukan dan membedakan fakta dan opini. Perberdaannya penelitian 

Fatma 65,75% mampu dalam menentukan fakta dan opini dalam tajuk rencana, dan 

25 orang siswa atau 34,25% masuk dalam kategori tidak mampu dalam menentukan 

fakta dan opini. Penelitian ini hanya sebatas mendeskripsikan cara menentukan fakta 

dan opini. 

Agustawan (2014) meneliti “Penggunaan Teknik Mind Mapping untuk 

meningkatkan Kemampuan Siswa dalam Menentukan Fakta Dan Opini pada Tajuk 

Rencana Bali Post di Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Sawan”. Persamaan dari 

penelitian Agustawan ini diarahkan siswa mampu cara menentukan fakta dan opini, 

perbedaannya penelitian Agustawan, sampai pada tahap belajar peningkatan 

kemampuan siswa dalam menentukan fakta dan opini. Penelitian ini hanya sebatas 

mendeskripsikan cara menentukan fakta dan opini. 

Rais (2017) meneliti “Kemampuan Siswa dalam Menyatakan Fakta dan Opini 

pada Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas VIII SMP Muhammadiyah 2 Masaran”. 

Persamaan dari penelitian Rais ini yakni cara menentukan fakta dan opini, perbedaan 

penelitian Rais sampai pada tahap belajar peningkatan kemampuan siswa dalam 

menentukan fakta dan opini. Penelitian ini hanya sebatas mediskripsikan cara 

menentukan fakta dan opini. 

Penelitian Tita Wesni (2014) yang berjudul “ Kemampuan Menentukan Fakta 

dan Opini dalam  Tajuk Rencana dengan  Teknik Inkuiri Siswa Kelas XI SMAN 1 

Sunagai Rumbai Kabupaten Dharmasya”. Persamaan penelitian Tita Wesni dengan 

penelitian ini yakni hasilnya menyangkut kemampuan siswa dalam menentukan dan 

membedakan fakta dan opini. Perbedaan penelitian Tita, sampai pada tahap 
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kemampuan siswa dalam menentukan fakta dan opini. Penelitian ini hanya sebatas 

mendeskripsikan cara menentukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Carlos, (2015). “Meneliti Chronic as 

salvation: Teaching journalism is taught to listen and tell clearly what is heard after 

checking that it is true”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang jurnalistik yang 

mencoba mencampur adukan kalimat fakta dan opini. Fakta yang ditulis dalam surat 

kabar adalah fakta menurut redaksi memiliki harga jual di masyarakat, sehingga 

fakta yang diterima masyarakat yakni opini dari redaksi. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian Carlos terletak pada objek penelitiannya. Carlos  meneliti fakta 

dan opini pada surat kabar. Penelitian ini memfokuskan pada kemampuan siswa 

dalam menentukan fakta dan opini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Carlos membahas topik permasalahan mengenai fakta dan opini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sanders (1987) meniliti “The Subjectivity 

Fact/Opinion of Language Distinction: and Law An Analysis of the”. Penelitian 

menjelaskan tentang fakta dan opini dalam hukum mengemukakan perkembangan 

perbedaan fakta/pendapat. Memeriksa kontinum antara fakta dan opini. Menganalisis 

penggunaan kata-kata dalam mendefinisikan fakta dan opini. Melihat bagaimana 

hukum, yaitu pemisahan fakta dan pendapat, tunduk pada berbagai pendekatan 

interpretatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sanders terletak pada ojek 

penelitiannya. Sabders meneliti fakta dan opini pada hukum pengadilan. Penelitian 

ini memfokuskan pada kemampuan siswa dalam menentukan fakta dan opini. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sanders yakni membahas topik 

permasalahan mengenai fakta dan opini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Padjmal dan Fatima (2013) “Opinion Mining 

and Sentiment Analysis –An Assessment of Peoples’ Belief: A Survey” penetilin ini 

menjelaskan mengenai cara membuat komputer yang mampu mengenali dan 

menghasilkan emosi seperti manusia. Analisis sumber daya linguistik yang 

diperlukan untuk perkembangan opini, beberapa teknik pembelajaran mesin 

berdasarkan penggunaan dan kepentingan mereka untuk analisis, evaluasi klasifikasi 

sentimen dan berbagai aplikasinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Padjmal dan Fatima terletak pada objek penelitiannya. Padjmal dan Fatima meneliti 
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opini pada jejaring sosial. Penelitian ini memfokuskan pada kemampuan siswa dalam 

menentukan fakta dan opini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Padjmal dan 

Fatima  membahas topik permasalahan mengenai opini. 

2. METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini nantinya akan 

mendeskripsikan wujud kalimat fakta dan opini dalam artikel, analisis dilakukan 

dengan mencari kalimat yang menunjukkan fakta dan opini pada sebuah artikel, 

sumber data dalam penelitian ini adalah artikel dari majalah Sindo. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumen 

yaitu mengumpulkan artikel yang sudah tersedia. Dokumen berfokus pada artikel 

yang mengandung fakta dan opini serta menentukan kalimat fakta dan opini dalam 

sebuah artikel majalah. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi 

sumber dan teori. Peneliti membaca sumber-sumber dan teori-teori yang berkenaan 

dengan fakta dan opini. Menurut Sutopo, (2002:82) Triangulasi teori dilakukan oleh 

peneliti dengan prespektif lebih dari satu teori dalam membahas  permasalahan yang 

dikaji. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tabel kalimat yang menyatakan kalimat Fakta 

Fakta 

Belakangan polemik impor beras meletup antara Direktur 

Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Mentri 

Perdagangan Enggartiasto Lukito. /Beras/MS/06/2018/23-30. 

Sudah dua kali terjadi kenaikan harga beras selama era 

pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala. Yang pertama terjadi 

pada tahun 2015 dan awal 2018. Kedua peristiwa tersebut 

diatasi dengan cara operasi pasar dengan beras impor. 

/Beras/MS/06/2018/23-30. 

Terhitung sejak dibentuk pada 2004, sudah ribuan kasus 

korupsi diungkap KPK. Hingga Mei 2008, ada 1.047 kasus 

korupsi yang diselidiki. /Seribu akal untuk 

nakal/MS/19/2018/23-30/. 
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Dari 2.375 PNS yang akan dipecat daam waktu tiga bulan 

kedepan, ada sekitar 1.917 PNS yang masih bekerja dan 

menerima gaji. Hal itu terjadi karena lambatnya proses 

admisitrasi ditingkat daerah dan lemahnya pengawasan dari 

aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP).  /Pejabat 

Pembina PNS KurangBerkomitmen/MS/20/2018/24-30/. 

Prasarana perkeretaapian yang dimaksud terdiri atas jalur rel, 

stasiun, dan fasilitas operasi. Adapun prasarana dibangun 

diatas lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III.  

/Jalur Sei Mangkei-Kuala Tanjung Siap Untuk 

diresmikan/MS/22/2018/23-30/. 

Sebelumya, pembangunan jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung 

sempat terhenti pada 2016 dikarenakan kendala teknis 

lapangan. Namun, setelah masalah teknis terselesaikan, 

pembangunan kembali dilanjutkan. Jalur Sei Mangkei-Kuala 

Tanjung Siap Untuk diresmikan/MS/22/2018/23-30/. 

Pada 2017 hingga 2018 dilakukan penyempurnaan pkerjaan 

track dan pembangunan 3 stasiun, yakni stasiun Tanjung 

Gading, stasiun Kuala Tanjung dan stasiun pelabuhan Kuala 

Tanjung. Jalur Sei Mangkei-Kuala Tanjung Siap Untuk 

diresmikan/MS/22/2018/23-30/. 

Peningkatan bisnis online e-commeerce atau belanja daring 

ternyata menjadi 6tren tersendiri bagi bisnis kartu kredit. 

/Digesek Belanja Daring/MS/24/2018/24-30. 

Bisnis kartu kredit merupakan upaya bank untuk mendorong 

pendapatan non bunga (fe based income). Digesek Belanja 

Daring/MS/24/2018/24-30. 

Hingga juli, mandiri secara tahunan year on year mencatat 

pertumbuhan nilai transaksi krtu kredit di layanan e-comere 

meningkat 102 % atau Rp. 700 miliar menjadi Rp 1,4 triliun. 

/Digesek Belanja Daring/MS/24/2018/24-30. 

3.2 Tabel kalimat yang menyatakan kalimat opini. 

Opini 

Perum Bulog berkukuh bahwa stok beras di gudang Bulog 

melimpah, mencapai 3 juta ton. /Beras/MS/06/2018/23-30. 

Buwas menganggap beras impor tidak diperlukan karena stok 

beras didalam negeri mencukupi. /Beras/MS/06/2018/23-30. 

Disisi lain, Mendag menilai beras impor diperlukan untuk 

berjaga-jaga andai produksi petani didalam negeri tahun ini 

meleset dari target. /Beras/MS/06/2018/23-30. 

Pakar hukum dari UIN  Syarif Hidayahtullah, mengatakan 

banyak pelaku rasuah yang terjerat KPK dengan melibatkan 

keluarga pejabat. Seribu akal untuk nakal/MS/19/2018/23-30 
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Menurut dia, pola tersebut merupakan bentuk upaya 

melindungi diri dar si pejabat dari aparat hukum. “Kalau 

melibatkan keluarga, modus yang mereka lakukan sulit 

terdeteksi publik,” terang Andi.  

Waktunya Buwas Untuk Mengganas/MS/8/2018/24-30/. 

Zufikri mengatakan, sebagian daerah yang telah 

dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

pembangunan jalur infrastruktur kereta api Sei Mangkei-Kuala 

Tanjung. Sumatra Utara, memiliki nilai strategis dan banyak 

manfaat.  

/Jalur Sei Mangkei-Kuala Tanjung Siap Untuk 

diresmikan/MS/22/2018/23-30/. 

Head of Cards and Payments UOB Indonesia Dessy Masri 

mengatakan, pembaruan manfaat UOB One Card adalah 

bagian dari upaya untuk memberikan berbagai solusi keungan 

yang mendukung gaya hidup nasabah. /Adu Gesek Kartu 

Kredit/29/2018/23-30/. 

Kepada Fikri Kurniawan dari Sindo, Steve juga memaparkan 

keterkaitan pertumbuhan bisnis kartu kredit yang menompang 

pertumbuhan bisnis e-dagang. /Adu Gesek Kartu 

Kredit/29/2018/23-30/. 

Dia mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya 

peningkatan kualitas pendidikan. Konstentrasi guru yang 

selama ini terpecah memikirkan uang sewa diharapkan dapat 

difokuskan kembali. /Melirik Lagi Beranda 

Negeri/MS/35/2018/24-30/. 

Lepasnya satu beban hidup akan mendorong guru untuk fokus 

meningkatkan kualitas pendidikan dipulau terdepan. “Ini 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru” 

katanya.  

/Melirik Lagi Beranda Negeri/MS/35/2018/24-30/. 

3.3 Analisis bentuk kalimat yang menyatakan fakta 

1. Belakangan polemik impor beras antara Direktur Utama

Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Mentri

Perdagangan Enggartiasto Lukito.

/Beras/MS/06/2018/23-30.

Kalimat (1) menyatakan kalimat fakta karena substansi pernyataan terbukti 

kebenarannya yang  ditandai dengan frasa Belakangan. Mempunyai sifat objektif 

yaitu benar-benar ada dan tidak dibuat-buat yang menunjukkan suatu objek ditandai 

dengan polemik impor beras antara Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso 

(Buwas) dan Mentri Perdagangan Enggartiasto Lukito. 
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2. Sudah dua kali terjadi lonjakan harga beras selama era

pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala. Yang pertama terjadi

pada tahun 2015 dan awal 2018. Kedua peristiwa tersebut

diatasi dengan cara operasi pasar dengan beras impor.

/Beras/MS/06/2018/23-30. 

Kalimat (2) menyatakan kalimat fakta karena substansi pernyataan terbukti 

kebenarannya yang  ditandai dengan frase pada tahun 2015 dan awal 2018, bersifat 

objektif  benar-benar ada dan tidak dibuat-buat. 

3. Terhitung sejak dibentuk pada 2004, sudah ribuan kasus

korupsi diungkap KPK. Hingga Mei 2008, ada 1.047 kasus

korupsi yang diselidiki.

. /Seribu akal untuk nakal/MS/19/2018/23-30. 

Kalimat (3) menyatakan kalimat fakta karena substansi pernyataan terbukti 

kebenarannya yang  ditandai dengan dengan frasa Hingga Mei 2008, ada 1.047 

kasus bersifat objektif data benar-benar ada dan tidak dibuat-buat. 

3.4 Analisis bentuk kalimat yang menyatakan Opini. 

1. Perum Bulog berkukuh bahwa stok beras di gudang Bulog

melimpah, mencapai 3 juta ton.

/Beras/MS/06/2018/23-30/.

Kaliamat (1) merupakan kalimat yang menyatakan opini. Ditandai dengan 

kata modalitas Berkukuh dan melimpah yang menggambarkan stok beras di 

bulog penuh. 

2. Buwas menganggap beras impor tidak diperlukan karena stok

beras didalam negeri mencukupi. /Beras/MS/06/2018/23-30/.

Kalimat (1) merupakan kalimat yang menyatakan opini berisi argument atau 

pendapat dengan kalimat yang besifat objektif ditandai kalimat menganggap yang 

artinya pendapat dari Buwas bahwa impor beras sudah tidak dibutuhkan lagi. 

3. Disisi lain, Mendag menilai beras impor diperlukan untuk

berjaga-jaga andai produksi petani didalam negeri tahun ini

meleset dari target.

/Beras/MS/06/2018/23-30/.

Kaliamat (2) merupakan kalimat yang menyatakan opini. Ditandai dengan 

kata modalitas berjaga-jaga andai yang artinya siap sedia dalam peristiwa yang 

mungkin terjadi dalam produksi petani. 
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Hasil penelitian menunjukkan pada bahwa terdapat beberapa data mengenai 

fakta dan opini yang sesuai dengan ciri-cirinya. Siswa dalam menentukkan fakta dan 

opini akan lebih mudah jika siswa memahami pengertian dan ciri-cirinya. Maka dari 

itu siswa diharapkan untuk lebih giat lagi dalam membaca buku mengenai fakta dan 

opini serta berlatih untuk menentukan atau menyatakan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi siswa dalam menentukan fakta dan 

opini sebagai berikut, kurangnya siswa dalam memahami fakta dan opini dan siswa 

kurang berlatih dalam menentukan fakta dan opini. 

4. PENUTUP

Berdasarkan identifikasi dari pembahasan mengenai analasis fakta dan opini dalam 

artikel majalah Sindo edisi 24-30 September 2018 dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak semua data kalimat dari artikel sesuai dengan ciri-ciri dari fakta dan 

opini. Selanjutnya, dalam artikel majalah Sindo terdapat fakta dan opini mengenai 

politik, impor dan ekspor beras, cpns, korupsi, transportasi, kartu kredit, dan 

investor.  
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