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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Analisis teknik persuasi dan argumentasi pada rubrik opini surat kabar

Jawa Pos serta relevansinya pada pembelajaran bahasa Indonesia di

sekolah menengah atas (SMA). Terdiri dari teknik persuasi rasionalisasi

mempergunakan alasan-alasan yang diperkirakan masuk akal. Teknik

persuasi identifikasi diciptakan dengan dasar umum, dengan cara bisa

merasakannya sendiri. Teknik persuasi sugesti digunakan untuk membujuk

dan memengaruhi orang lain untuk menerima suatu keyakinan atau

pendirian tanpa suatu kepercayaan logis. Teknik persuasi konformitas

digunakan untuk menyesuaikan dirinya dengan orang yang dipersuasi.

Teknik persuasi kompensasi digunakan untuk menunjukkan dan meyakinkan

bahwa penulis dan pembaca memiliki kemampuan. Teknik persuasi

penggantian digunakan untuk meyakinkan pembaca dengan persamaan

makna. Teknik persuasi proyeksi digunakan untuk menutupi sifat atau

wataknya, tetapi dilontarkan sebagai sifat dan watak orang lain.

Analisis teknik argumentasi meliputi genus dan definisi digunakan

untuk memperjelas suatu makna tertentu. Teknik argumentasi sebab dan

akibat yang terdapat tiga pola yakni 1) sebab ke akibat yang mula-mula

bertolak dari suatu peristiwa dan bergerak maju menuju kesimpulan yang

menjadi efek, 2) akibat ke sebab mula-mula bertolak dari suatu akibat dan

bergerak maju menuju ke sebab-sebab, 3) akibat ke akibat mula-mula

bertolak dari suatu akibat menuju akibat yang lain. Teknik argumentasi
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keadaan atau sirkumstansi digunakan untuk solusi terakhir yang diberikan

penulis tanpa ada pilihan solusi lain. Teknik argumentasi persamaan

digunakan untuk menyajikan dua hal yang sama. Teknik argumentasi

perbandingan digunakan untuk membandingkan hal yang sama namun yang

satu lebih kuat keberadaannya. Teknik argumentasi pertentangan digunakan

untuk memaparkan dua fenomena yang saling kontradiktif. Teknik

argumentasi kesaksian dan autoritas yaitu memaparkan pendapat atau

ucapan orang lain yang diakui keahliannya.

Bentuk teknik persuasi yang paling banyak digunakan adalah teknik

persuasi sugesti yang terdapat 10 data, sedangkan identifikasi terdapat 2

data, identifikasi terdapat 4 data, konformitas terdapat 4 data, kompensasi

terdapat 2 data, penggantian terdapat 3 data, pproyeksi terdapat 1 data.

Untuk bentuk teknik argumentasi yang paling banyak digunakan adalah

teknik argumentasi kesaksian dan autoritas yang terdapat 10 data,

sedangkan genus dan definisi terdapat 4 data, keadaan terdapat 3 data,

persamaan terdapat 1 data, perbedaan terdapat 3 data, pertentangan

terdapat 5 data.

Rubrik opini surat kabar Jawa Pos dapat digunakan sebagai bahan

ajar untuk memberikan variasi sumber belajar dalam pembelajaran bahasa

Indonesia kelas XII semester genap di sekolah menengah atas (SMA).

pembelajaran tersebut terkait dengan mengkritisi masalah aspek

kebahasaan dalam artikel.
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B. Saran

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa saran berbagai pihak.

Bagi para pengajar bahasa Indonesia dapat memanfaatkan rubrik opini pada

surat kabar Jawa Pos sebagai bahan pelajaran dalam menganalisis sebuah

wacana. Bagi mahasiswa, dapat mencermati bentuk teknik persuasi dan

argumentasi dari berbagai wacana dalam kehidupan sehari-hari. Bagi

peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian yang berkelanjutan di masa

yang akan datang untuk mengkaji lebih banyak tentang teknik persuasi dan

argumentasi. Dengan demikian, penelitian ini akan semakin berkembang

dari masa ke masa.


