
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Setiap hari Minggu, lembar-lembar olahraga Harian Suara Merdeka di bawah 

banner “Spirit”, terbit menyatu dengan edisi Nasional, di halaman 3, 4, dan 5. 

Pada halaman 5, terdapat kolom olahraga atau secara lebih khusus mengerucut ke 

cabang sepak bola dalam Rubrik “Free Kick”,  dengan kolumnis Amir Machmud 

N.S. Posisi kolom ini hampir selalu berada di bagian atas halaman 5 sehingga 

kehadirannya tampak menonjol. Hanya kadang-kadang, bisa jadi karena pertim- 

bangan iklan (dan ini relatif jarang), kolom ini tidak menempati bagian atas 

halaman 5. Meski demikian, kehadirannya sebagai konten media tetap menarik 

perhatian dengan raster warna atau boks sehingga memiliki daya eye catching. 

 Keberadaan Rubrik “Free Kick” ini menarik karena teknik penyajiannya 

yang memainkan storytelling style sebagai strategi pewartaan. Gaya penulisannya 

sebagian besar lebih menyerupai pemaparan potongan-potongan narasi yang ter- 

benangmerahi satu gagasan. Teknik ini memiliki kemiripan dengan prinsip jurnal- 

isme sastrawi. Terlebih-lebih, ia kebanyakan terbangun dengan konstruksi-kons- 

truksi kalimat yang sering keluar dari “penjara” rutinitas ekspresi. Secara bahasa 

pun, ia menunjukkan iktikad untuk menyastra. Tidak harus puitis, tetapi sering 

menancapkan makna dengan cara yang mengejutkan. 

 Terkait dengan strategi pewartawaan di kalangan wartawan Harian Suara 

Merdeka yang memiliki kemiripan dengan jurnalisme sastrawi, sebetulnya penulis 

juga menemukan pada feature karya Rukardi (hingga tesis ini berada dalam 
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proses penulisan, Rukardi merupakan pemimpin redaksi Tabloid Cempaka, salah 

satu unit usaha Suara Merdeka Group). Sebanyak 48 feature yang semula  berasal 

dari tulisan-tulisan di bawah Rubrik “Ngisor Asem” kemudian terbit menjadi bu-

ku di bawah judul Remah-Remah Kisah Semarang (2012). 

 Rukardi mampu juga memainkan storytelling style-nya dengan relatif me- 

mikat. Berlainan gaya dengan Amir Machmud N.S., dia banyak memberikan 

tempat bagi konsep penarasian yang linier, bergerak dari satu adegan ke adegan 

lain, membentuk suatu dunia naratif yang mengambil asupan “gizi pewartaannya” 

dari fakta tentang orang-orang biasa, bukan siapa-siapa. Meski demikian, mereka 

memiliki keunggulan masing-masing.  

 Ada pula wartawan di Harian Suara Merdeka lainnya, Triyanto Triwikro- 

mo (hingga tesis ini dalam proses penyusunan, Triyanto Triwikromo adalah salah 

seorang redaktur pelaksana), yang memperlihatkan kemampuannya bertegur sapa 

dengan  storytelling style (roh jurnalisme sastrawi) yang banyak tertuang dalam 

laporan-laporan perjalanannya selama kunjungan di luar negeri.  

Terlebih lagi, dia merupakan salah seorang sastrawan Indonesia dewasa 

ini. Kemampuannya menulis cerita-cerita pendek yang beberapa antologinya telah 

mendapatkan realisasi terjemahan ke dalam beberapa bahasa, memberi dia modal 

peralatan fiksional untuk memainkan jurus-jurus jurnalisme sastrawinya. Salah 

satu karyanya, buku antologi cerita pendek Ular di Mangkuk Nabi, mendapat 

Hadiah Sastra Pusat Bahasa 2009. 

 Ketiga sosok wartawan Harian Suara Merdeka tersebut di atas bersama 

sederetan karya masing-masing sebetulnya menjanjikan tawaran pengkajian yang 
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relevan untuk mendapat tilikan berdasarkan jurnalisme sastrawi. Namun pengu- 

pasan ketiganya secara bersamaan, selain karena keterbatasan kemampuan penulis 

untuk melakukannya, juga akan berisiko pada kekurangfokusan pengkajian. Ka- 

rena itu, penulis mau tidak mau perlu menetapkan satu pilihan. Dan, pilihan itu 

jatuh pada kolom-kolom Amir Machmud N.S. di Rubrik “Free Kick”.    

 Terkait dengan pilihan penulis jatuh pada  kolom-kolom Amir Machmud 

N.S. yang terdapat pada Rubrik “Free Kick” terdapat dua alasan. Pertama, Amir 

Machmud N.S. mampu menjaga energi rutinitas dan kualitas dalam menulis 

kolom-kolom olahraga selama 28 tahun. Sungguh suatu bilangan warsa yang tidak 

sebentar. Semula, Amir Machmud N.S. menulis kolom-kolom olahraga itu di ba- 

wah Rubrik “Sorotan Kita” secara rutin pada 1986-2002. Rubrik ini belum secara 

spesifik berbicara tentang sepak bola. Kemudian berganti dengan nama “Offside” 

(2004-2010) yang segera mengingatkan kita pada terma sepak bola dan memang 

kolom-kolom di dalamnya berbicara tentang sepak bola. Terakhir berlanjut de- 

ngan Rubrik “Free Kick” ini mulai 2011 hingga sekarang yang kian menegaskan 

perhatian Amir Machmud N.S ke dunia sepak bola.  

Konsistensi dan kesetiaan memberikan pencermatan terhadap peristiwa 

olahraga ini, pada hemat penulis belum tertandingi oleh wartawan olahraga lain- 

nya yang bekerja di Harian Suara Merdeka. Amir Machmud N.S. telah secara 

rutin menulis kolom-kolom olahraga, terutama bermula sejak dia menempati po- 

sisi sebagai kepala Desk Olahraga (1986-1989). Bahkan, dia telah membukukan 

sejumlah kecil kolomnya dalam rentang waktu 1991-1994 di bawah tajuk Potret 

Olahraga (Kumpulan Kolom) (1994). 
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Kesetiaan Amir Machmud N.S. menulis kolom olahraga memang sungguh 

mengagumkan. Dia tetap menulisnya semasih memangku posisi koordinator liput-

an (1989-1993). Dia tak putus menggairahi kolom-kolom olahraga itu manakala 

jabatan redatur pelaksana (1993-2003). Dia pun masih terus berasyik masuk de- 

ngan kolom-kolom olahraga itu, sekalipun sejumlah jabatan berada dalam dekap- 

annya, dari redaktur senior, wakil pemimpin redaksi, kembali ke redaktur senior, 

dan kini sebagai pemimpin redaksi dalam rentang 2004 hingga sekarang.   

 Kedua, tidak banyak orang yang memadukan perasaan dan pikirannya da-

lam porsi yang relatif berimbang dalam menulis kolom-kolom olahraga seperti 

Amir Machmud N.S.di Harian Suara Merdeka. Dia melihat olahraga melalui ber-

bagai dimensi yang suatu saat bisa menjadi garang, sedangkan kali lain berubah 

menjadi puitik, romantik, dan nostalgik (Machmud, 1994: vi). Pandangan ini ham-

pir tidak berubah ketika penulis mewawancarainya di Ruang Pemimpin Redaksi 

pada Minggu, 1 September 2013, pukul 21.00-21.30. Pada kesempatan itu, Amir 

Machmud NS menandaskan, dirinya menulis kolom-kolom itu dari sisi eksotika 

olahraga yang di dalamnya ternyata berseliweran perasaan benci dan bahkan cinta, 

di sela-sela perburuan memperebutkan prestasi setinggi-tingginya. Pendek kata, 

dia memandang olahraga dari wilayah sisi manusiawi.    

 Lebih lanjut, gaya storytelling dalam format kolom ini merupakan salah 

satu strategi industri media cetak harian untuk tetap bertahan menghadapi pene- 

trasi demi penetrasi keunggulan media elektronik dan internet. Penyajian ala be- 

rita lempang (straight news) tentu akan selalu kehabisan energi kesegarannya 

berbanding dengan media elektronik yang tersaji lebih cepat dan kadang menyu- 
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guhkan siaran langsung. Terlebih lagi berbanding dengan media internet yang be- 

gitu leluasa meng-up date berita dalam hitungan menit, bahkan detik. 

 Bersandingkan dalam lanskap kompetisi dengan media cetak mingguan 

(majalah atau tabloid), pun keleluasaan media cetak harian untuk memberikan sa-

jian yang menyerupai, entah sekian persen, dari wujud total jurnalisme sastrawi, 

relatif lebih tidak terkondisi. Media cetak harian, sekalipun terbit pada hari Ming-

gu, masih memberi tempat untuk peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi pada satu 

hari sebelum terbit melalui sajian straight news.  

 Kolom olahraga ini mendapat tempat pada edisi Minggu. Bisa jadi ini de- 

kat dengan asumsi ia merupakan holiday dan kebanyakan orang memaknainya 

sebagai suasana libur, santai, waktu senggang yang lebih banyak, ataupun hari 

untuk bercengkerama dengan keluarga. Demikian pula terkait dengan kebutuhan 

akan bacaan, mereka cenderung ingin menikmati informasi-informasi yang tidak 

terlalu berat. Informasi-informasi yang lebih berbalutkan entertainment. 

 Keberadaan  kolom “Free Kick” pada hakikatnya merupakan upaya media 

cetak harian bernama Suara Merdeka untuk mengawetkan sajian pesan medianya 

sehingga relatif tidak mudah basi. Ini terkait dengan energi untuk tetap survive di 

suatu era, ketika media konvensional betul-betul berada pada posisi harus mem- 

perjuangkan keunggulan komparatifnya secara berdarah-darah. 

 Karena itu, strategi pewartaan konvensional di media massa cetak perlu 

mendapat dukungan dari jurnalisme sastrawi. Hanya yang menjadi persoalan, rea-

lisasi penerapan jurnalisme sastrawi itu tidak dapat terkerahkan secara total. Fak- 

tor keterbatasan ruang di surat kabar harian seperti Suara Merdeka, tidak me- 
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mungkinkan suatu konten media mendapatkan pemanjaan dengan ruang yang 

hingga berlembar-lembar. Dalam satu halaman, biasanya sebuah tulisan, entah itu 

berita, feature atau entah itu kolom, paling panjang mengambil tempat separuh 

halaman. Ia harus berbagi dengan prinsip diversifikasi konten (anutan surat kabar 

umum) dengan beberapa konten sejenis dan bisa dengan satu atau sejumlah iklan. 

 Dalam keadaan yang seperti ini, sebuah tulisan tidak dapat berpanjang-

panjang dalam realisasi pemuatannya. Hal ini termasuk konten kolom di halaman 

olahraga. Kolom pun yang meskipun berdasarkan karakteristiknya perlu mendapat 

ruang yang lebih luas daripada straight news, tidak memiliki keleluasaan berpan- 

jang-panjang seperti majalah, Tempo misalnya. Karena itu, di sini muncul masa- 

lah, yaitu bagaimana dengan keterbatasan ruang yang tersedia itu, jurnalisme 

sastrawi mampu menampakkan kehadirannya. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Uraian latar belakang di atas selanjutnya dapat memunculkan perumusan masalah: 

Bagaimana penerapan jurnalisme sastrawi dalam keterbatasan ruang untuk kolom-

kolom sepak bola  Amir Machmud NS dalam Rubrik “Free Kick” di Harian Suara 

Merdeka Edisi Minggu? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian teks ini mendeskripsikan  penerapan jurnalisme sastrawi dalam 

kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S. pada Rubrik “Free Kick” yang 

menunjukkan sisi-sisi manusiawi. 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

1.4.1  Kegunaan Akademis 

Penelitian teks ini menyasarkan kegunaan akademisnya ke arah upaya pencarian 

sosok jurnalisme sastrawi dalam penerapan yang lebih relevan untuk sajian pesan 

media cetak harian di Indonesia. Karena itu, perlu pencapaian suatu temuan kon- 

sep teori dari hasil modifikasi konsep jurnalisme sastrawi yang sudah ada. Pene- 

litian ini melakukan upaya kualitatif untuk meletakkan fondasi ke arah temuan so- 

sok teori jurnalisme sastrawi yang lebih relevan untuk media cetak harian. 

 

1.4.2  Kegunaan Praktis  

Penelitian teks ini menyasarkan kegunaan praktisnya, agar hasil temuan teori 

jurnalisme sastrawi yang berangkat dari penelaahan ilmiah terhadap kolom-kolom 

Amir Machmud N.S. dalam Rubrik “Free Kick” di Harian Suara Merdeka Edisi 

Minggu, dapat menjadi rintisan konsep yang pada gilirannya dapat menerima 

terjemahan pragmatis dalam praktik media, terutama media cetak harian. Dengan 

perkataan lain, kegunaan praktis penelitian ini untuk menjelaskan tentang pene- 

rapan jurnalisme sastrawi dalam strategi pemberitaan olahraga.  

 

1.4.3  Kegunaan Sosial 

Penelitian teks ini mengarahkan kegunaan sosialnya untuk memberikan penjelas- 

an tentang prinsip-prinsip jurnalisme sastrawi dalam pemberitaan olahraga yang 

merupakan salah satu varian dalam strategi pewartaan di media massa cetak. 
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Selain itu, penelitian teks ini juga mengarahkan kegunaan sosialnya agar 

khalayak pembaca pesan-pesan media tentang olahraga tidak hanya memahami- 

nya sebagai ajang rivalitas dengan sekadar menuhankan kemenangan. Akan tetapi, 

ternyata di balik itu masih ada sisi manusiawi yang bisa ditonjolkan. Di dunia 

sepak bola, ternyata ada yang lebih dari sekadar “memenangi”, dengan varian-

varian kata yang berindikasi arogansi, seperti “menaklukkan”, “memaksa ber- 

tekuk lutut”, “mencukur gundul”, “menghabisi perlawanan”, “memupus harapan”, 

“menjegal langkah”, dan “menekuk”.  Ternyata masih ada sisi pertaruhan harga 

diri dalam upaya mencapai puncak kemenangan dalam suatu laga dan ketaksudian 

untuk menempuhnya dengan tunduk pada godaan menghalalkan segala cara. Ada 

martabat sebagai olahragawan yang menjadi pertimbangan. Ada jiwa kesatria di 

dada para pesepak bola itu.  

 

1.5  Kerangka Pemikiran Teoretis 

1.5.1  State of the Art 

State of the art (penelitian sebelumnya atau jurnal, esai yang relevan) dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian ini, antara lain tesis Ted Geltner (2006) yang 

berjudul “Literary Journalism  at Sport Illustrated  Dan Jenkins, Frank Deford, 

and Roy Blount Jr”. Dia menyusunnya untuk memperoleh gelar master of art 

pada Jurusan Komunikasi Massa Universitas Florida, Amerika Serikat. 

 Tesis Geltner (2006) ini mencermati dengan saksama karya penulis-penu- 

lis Dan Jenkin, Frank Deford, dan Roy Blount, Jr., terutama yang dimuat pada 

1960-an dan 1970-an. Khususnya, karya-karya mereka dalam bentuk fiksi, esai, 
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dan kolom. Ketiganya merupakan penulis yang menorehkan pengaruh terhadap 

perkembangan jurnalisme Amerika dengan inovasi dan eksperimentasi masing-

masing. Geltner mengevaluasi ketiganya dengan membandingkan berdasarkan ge- 

nerasi mereka yang turut memberikan sumbangan terhadap gaya jurnalistik yang 

terkenal dengan jurnalisme sastrawi. 

 Dalam tesisnya ini, Geltner (2006) mendefinisikan keunikan-keunikan pa- 

ra penulis itu dan kontribusi penting mereka terhadap jurnalisme dan kesusaste-

raan modern. Sports Illustrated yang mencapai puncak kreativitas dan kesuksesan 

finansial selama ketiga penulis itu menanjak ketersohorannya, memainkan peran 

vital dalam pertumbuhan dan perkembangan karier kepenulisan Jenkins, Deford, 

dan Blount. Geltner juga menempatkan karya-karya ketiga penulis tersebut dalam 

konteks perkembangan sebuah majalah (dilihat dari namanya, Sport Illustrated, 

tentu merupakan majalah olahraga) yang pada 1960-an dan 1970-an dipertim- 

bangkan sebagai salah satu majalah mingguan yang baik dalam publikasi di Ame- 

rika Serikat. 

 Geltner (2006) dalam tesisnya ini menunjukkan, bahwa karya jurnalisme 

yang besar telah diproduksi di sebuah majalah olahraga. Dan Jenkins, Deford, ser- 

ta Blount menggunakan subjek yang sangat luas tentang olahraga di Amerika 

Serikat untuk mengkreasikan jurnalisme sebagai tanda yang tak terhapuskan bagi 

generasi penulis yang lebih kemudian. 

 Sementara itu, Jennifer Nicole Sias (2003) menggunakan terma jurnalisme 

naratif sebagai nama lain dari jurnalisme sastrawi. Dalam tesisnya untuk meng-

gondol gelar master of arts humanities pada The Graduate College of Marshall 
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University, di bawah judul “Telling God’s Sanction: Storytelling in the Narrative 

Journalism, Memoirs, and Creative Nonfiction of Rick Bragg”, Sias (2003: 3) 

mengupas tuntas karya pencerita yang mewarnai pendeskripsian diri (self-de- 

scribed paid storyteller) dan jurnalis naratif yang memanfaatkan secara optimal 

teknik storytelling. 

 Sias (2003: 3) menuturkan, Bragg belajar dari orang-orang di sekitar, yaitu 

para kelas pekerja untuk menulis dua memoir terlarisnya yang mendefinisikan 

kembali batas-batas antara genre memoir dan nonfiksi kreatif. Teks-teks Bragg, 

ungkap Sias, mengombinasikan suara kelas pekerja dari kaki Bukit Alabama di 

Appalachia, suara Bragg sendiri sebagai anggota kultur tersebut, dan suara jurnal-

isme naratifnya. 

 Dalam karyanya, tandas Sias (2003: 3), Bragg tidak sekadar melukiskan 

suatu tempat yang menjadi lokasi hunian para kelas pekerja. Akan tetapi, dalam 

teksnya Bragg juga menselebrasikan dan memelihara budaya lisan, sejarah, dan 

bahasa indah dari orang-orang di sekitarnya, kelas pekerja. 

Perhatian terhadap naratif ternyata tidak hanya datang dari ilmu kesusas- 

teraan dan ilmu komunikasi semata. Dari disiplin psikologi terapan pun ternyata 

juga ada. Alexandra J. Sanderson menulis disertasi “A Narrative Analysis of 

Behaviorally Troubled Adolescent’s Life Story” (2001) untuk meraih gelar doktor 

pada Division of Applied Psychology, Faculty of Graduate Studies, The Univer- 

sity of Calgary, Kanada mengeksplorasi sejarah kehidupan kaum muda (baik laki-

laki maupun perempuan) jalanan, untuk memperoleh pandangan bagaimana peng- 

alaman-pengalaman penganiayaan semenjak dini dapat memandu suatu alternatif 
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jalan pengembangan, yang menghasilkan dalam subsekuen kesulitan-kesulitan 

emosional dan tingkah laku.  

Untuk itu, Sanderson (2001: iii) menanyai partisipan-partisipan guna me-

respons kuesioner penyerangan yang telah mereka alami, menyimpulkan penga-

laman-pengalaman kehidupan mereka dalam format bab, mendiskusikan kejadian-

kejadian kunci dalam kehidupan mereka, menyediakan informasi tentang nilai-

nilai dan kepercayaan-kepercayaan mereka serta proyek sejarah kehidupan mere-

ka di masa akan datang. 

 Selanjutnya, Sanderson (2001: iii) mengolah data yang dia peroleh dari pa- 

ra partisipan dalam tiga dimesi, yaitu isi cerita (story content), perkembangan 

(developmental), dan analisis kerangka kerja interpretif (interpretive framework 

analysis). Hasil dari analisis ini mendukung penemuan laporan tentang literatur 

mengenai penganiayaan. Kedua kelompok gender mengalami kesulitan dalam 

mencapai pendidikan, pekerjaan, kesuksesan relasi, dan mendemonstrasikan pola-

pola penyerangan yang menggelisahkan. 

 Kelompok gender, sambung Sanderson (2001: iii), berlainan dalam ting-

katan pengalaman trauma. Berdasarkan pelaporan kelompok perempuan, ternyata 

mereka lebih mengalami trauma daripada kelompok laki-laki. Setidaknya itu ter-

kuak pada bagaimana memandang diri mereka sendiri. Kelompok perempuan cen- 

derung memotret diri mereka sendiri sebagai korban yang mengalami penga-

laman revictimization. Sementara itu, kelompok laki-laki cenderung mendemons-

trasikan kemampuan bertahan dan beradaptasi sebagai hasil kesuksesan mereka 

terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal dan kekerasan.  
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 Selebihnya, ungkap Sanderson (2001: iii), dalam analisis perkembangan 

pihaknya menemukan, bahwa kelompok laki-laki lebih dapat menerapkan pema-

haman interpretif terhadap sejarah kehidupan mereka daripada kelompok perem-

puan. Menurut perkiraan Sanderson, karena ada kemungkinan mereka tidak me-

miliki pengalaman dengan tingkatan trauma yang sama sebagaimana terjadi pada 

partisipan perempuan. 

 Dalam disiplin administrasi publik pun, analisis naratif mampu menunai- 

kan fungsinya. Martha Felman, Kaj Skoldberg, Ruth Nicole Brown, dan Debra 

Horner dalam “Making Sense of Stories; A Rhetorical Approach to Narrative 

Analysis” di Journal of Public Administration Research and Theory Volume 14, 

Number 2 mengemukakan, artikel mereka menunjukkan bagaimana sebuah meto- 

dologi interpretatif analisis naratif memiliki manfaat terhadap studi administrasi 

publik. 

 Felman, Skoldberg, Brown, Horner (2004: 147) mendemostrasikan peng-

gunaan dan kegunaan sebuah metode untuk penganalisisan naratif berdasarkan 

konsep retorika klasik dan semiotik. Metode ini mengizinkan peneliti untuk mem- 

buat lebih tersedia suatu pemahaman implisit yang mendasari cerita-cerita yang 

orang-orang kisahkan. Mereka menunjukkan bagaimana menggunakan metode 

dengan mencermati data-data tentang perubahan administrasi kota. Artikel ini se- 

tapak demi setapak mendemonstrasikan metode mereka tentang analisis naratif 

dan ilustrasi tentang bagaimana metode ini dapat bekerja. 

 Sementara itu, L Gregory Jones (1993: 7) dari Department of Theology 

Loyola College di Maryland, Baltimore, Maryland menulis, investigasi naratif 
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dalam suatu varietas disiplin-disiplin menawarkan lebih dari sekadar survei. Jika 

kepentingan intens dewasa ini belum merepresentasikan contoh lain dari Ro- 

mantik yang secara subjektif  menegaskan klaimnya melawan Rasionalisme Pen- 

cerahan. Pertimbangan yang lebih mendalam terhadap signifikansi naratif telah 

terbuat. Tidak ada jalan nonnaratif tentang upaya pemahaman realitas. 

 Jones (1993: 7) menekankan, untuk aksi-aksi yang dapat terpahami, mere-

ka memerlukan lokasi dalam suatu tradisi koheren. Tradisi-tradisi sebagaimana 

dilanjutkan oleh naratif-naratif jawara. Di sini analisis naratif mendapat tantangan 

perbedaan yang sangat besar antara rasionalitas publik dan subjektivitas privat 

yang antifundamentalis dan relativis serta pengenalan pluralitas berikut partiku-

laritas tradisi-tradisi naratif mayor.   

Perlakuan posmodernisme dan teori komunikasi, ungkap Jones (1993: 7) 

menciptakan perselisihan tentang mode-mode nonnaratif wacana dan karakter 

yang terfragmentasi pada komunitas-komunitas berbasis naratif kontemporer, per- 

hatian autor fokus pada pada apa yang dengan sebenarnya merupakan revolusi da- 

lam belokan menuju “cerita”. Ada suatu kebutuhan dalam pemikiran kontem-

porer dan wacana untuk suatu naratif yang menjelaskan bagaimana dan mengapa 

orang-orang menjadi tertarik dengan naratif.   

Jones (1993: 7) menekankan, ada kebutuhan sejumlah pertimbangan yang 

memberikan pertanyaan mengapa tidak ada naratif tunggal yang dapat secara cu-

kup dapat mencakup semua kepentingan naratif di permukaan. Setelah segalanya, 

ketika ada gelora ketertarikan terhadap naratif di  berbagai lapangan, terdapat 

sejumlah variasi belokan menujuk ke naratif dan apa pun hasil-hasil yang terbaur- 
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kan. Dalam esai ini Jones ingin menunjukkan sketsa pada jalan yang  bercabang-

cabang tempat orang-orang mempertimbangkan naratif.  

Dalam esainya ini, Jones (1993: 7) antara lain mendeskripsikan daya tarik 

naratif seraya memberikan penyikapan kritis terhadap Rasionalisme Pencerahan, 

dan masih menyisakan adanya kerajaan epistemologi-epistemologi modern. Se-

lanjutnya dia juga mengeksplorasi daya tarik epistemologi naratif yang melaku-

kan pencarian di atas gerakan modernitas. Jones juga mengeksplorasi interrelasi di 

antara epistemologi-epistemologi naratif, latar-latar belakang sosial, dan kehidup- 

an manusia.  

 

1.5.2   Tradisi Retorika dan Paradigma Naratif  

Griffin (2009: 41-51) memetakan teritori tujuh tradisi dalam lapangan teori komu-

nikasi. Pertama, tradisi sosio-psikologis (the socio-psychological tradition) yang 

memandang komunikasi sebagai pengaruh dan interaksi interpersonal. Kedua, tra- 

disi sibernetika (the cybernetic tradition), yang memandang komunikasi sebagai 

sistem pemrosesan informasi. Ketiga, tradisi retorika (the rhetorical tradition), 

yang memandang komunikasi sebagai berbicara kepada publik dengan kekuatan 

seni (communication as artful public address). Keempat, tradisi semiotik (the se-

miotic tradition), yang memandang komunikasi sebagai proses pembagian makna 

melalui tanda. Kelima, tradisi sosio-kultural (the socio-cultural tradition), yang 

memandang komunikasi sebagai kreasi dan pembuatan realitas sosial. Keenam, 

tradisi kritis (the critical tradition), yang memandang komunikasi sebagai tan-

tangan reflektif dan wacana tak adil. Ketujuh, tradisi fenomenologi (the phenome-
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nological tradition), yang memandang komunikasi sebagai pengalaman diri dan 

orang lain melalui dialog. 

Paradigma naratif termasuk ke dalam tradisi retorika yang dalam ranah 

kontemporernya, menurut Littlejohn dan Foss via terjemahan Indonesia Hamdan 

(2009: 75), menunjukkan pergeserannya dari pidato ke semua jenis komunikasi 

yang menggunakan simbol-simbol. Sementara itu, Griffin (2009: 45), retotika 

merupakan seni penggunaan semua makna-makna yang tersedia dalam persuasi, 

dengan fokus pada garis-garis argumen, organisasi gagasan, penggunaan bahasa, 

dan cara berpidato dan berbicara kepada publik.  

Retorika Greco-Romawi, ungkap Griffin (2009: 45), merupakan sumber 

utama kebijaksanaan tentang komunikasi yang baik. Abad keempat sebelum Ma-

sehi, Demosthenes melawan debaran gelombang laut dengan batu koral di mu- 

lutnya agar mengembangkan kemampuan artikulasinya, sehingga dia dapat ber- 

bicara dengan baik dalam sebuah pertemuan di Athena. Ratusan tahun kemudian, 

negarawan Cicero memperhalus dan mengaplikasikan sebuah sistem untuk pene-

muan kunci isu dalam berbagai kasus legal. 

Pada 1963, lanjut Griffin (2009: 45), Martin Luther King, Jr., memiliki ke-

prigelan berbahasa dalam pidato yang bertajuk “I Have a Dream” dengan penggu-

naan peranti-peranti stilistika sebagai penggambaran visual, repetisi, aliterasi, dan 

metafor. Tiga laki-laki itu, Demosthenes-Cicero-Martin Luter King, Jr., dan 

ribuan lainnya yang seperti mereka, mengabadikan tradisi Greco-Romawi berupa 

keprigelan berorasi yang bermula dengan Sophists dari negara kota kuno kawasan 

Mediterania dan berlanjut hingga kini. Apa pun pembicaraan yang berlangsung di 
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hadapan banyak orang, di pertemuan legislatif, di hadapan para hakim ataupun 

hakim tunggal, para orator mencari saran praktis pada bagaimana mendapatkan 

penampilan terbaik pada kasus mereka. 

Menurut Griffin (2009: 45), terdapat setengah lusin ciri-ciri yang menga-

rakterisasikan pengaruh terhadap tradisi komunikasi retorika ini:  

(1) Sebuah pendirian bahwa berbicara membedakan manusia dari bina- 

tang-binatang lain. Tentang komunikasi lisan, Cicero (via Griffin, 2009: 45) me- 

nanyakan, “Apakah kekuatan lain dapat cukup kuat pula mengumpulkan huma- 

nitas yang berserakan ke dalam satu tempat, atau memandu tingkah laku yang 

kasar dalam keliaran kondisi warga negara, atau, setelah memapankan komunitas 

sosial, memberikan penajaman hukum-hukum, pengadilan, dan hak-hak sipil?” 

 (2) Sebuah keyakinan yang alamatnya publik kirimkan dalam suatu forum 

demokratik, tandas Griffin (2009: 45), adalah jalan yang lebih efektif untuk me- 

mecahkan problem-problem politik daripada aturan dekrit atau mendapatkan pe- 

maksaan kekuatan. Bersama tradisi ini, frase “retorika belaka” (mere rhetoric) 

adalah kontradiksi dalam terma-terma. 

 (3) Sebuah latar belakang tempat, ungkap Griffin, 2009: 45), tempat pem-

bicara tunggal berupaya memengaruhi para audiensnya melalui wacana persuasif 

secara eksplisit. Berbicara dengan publik (public speaking) secara esensial adalah 

komunikasi satu arah. 

 (4)  Pelatihan oratorik sebagai fondasi pemimpin yang mendidik, ujar Gri- 

ffin (2009: 45). Pembicara-pembicara belajar mengembangkan argumen-argumen 
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yang kuat dan suara-suara yang memiliki kekuasaan yang membawanya ke orang 

banyak tanpa amplifikasi elektronik. 

 (5) Sebuah tekanan pada kekuatan dan keindahan bahasa, papar Griffin 

(2009: 45), yang bergerak menuju ke orang-orang secara emosional dan mengen-

dalikan mereka untuk beraksi. Retorika lebih merupakan seni daripada ilmu pe-

ngetahuan. 

 (6)  Persuasi publik melalui kekuatan lisan, ungkap Griffin (2009: 45), 

pada mulanya merupakan wilayah para laki-laki. Hingga tahun 1800, para perem- 

puan tidak memiliki kesempatan untuk mengekspresikan suara mereka. Karena 

itulah, kunci membuka gerakan perempuan di Amerika adalah perjuangan untuk 

mendapatkan hak berbicara kepada publik. 

 Selanjutnya Griffin (2009: 45) menekankan, bersama tradisi retorika, telah 

terdapat tegangan terus-menerus dalam memandang nilai relatif studi dan praktik 

dalam pengembangan para pembicara publik yang efektif. Sementara kalangan 

pelatih keterampilan berbicara memercayai, tidak ada pengganti untuk pengasahan 

keahlian selain berlatih dan terus berlatih. Adapun pengajar yang lain berikukuh 

bahwa berlatih hanyalah akan membentuk keahlian permanen. Mereka menekan- 

kan, jika para pembicara tidak belajar dari saran-saran sistematis Aristoteles dan 

orator-orator lain dalam tradisi Greco-Romawi, mereka hanya akan terjebak pada 

pengulangan kesalahan-kesalahan yang sama ketika berbicara. Fakta yang men- 

cuat, debat itu menyarankan betapa kedua faktor tersebut memainkan peran pen- 

ting dalam pembentukan keterampilan seni berbicara di hadapan publik. 
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Griffin (2009: 298) mengemukakan, Walter R. Fisher merasa tidak nya- 

man dengan pandangan umum, bahwa retorika hanyalah perkara pembuktian, fak- 

ta, argumen, alasan, dan logika yang memiliki ekspresi tertinggi di pengadilan 

hukum, di lingkungan legislatif, dan badan-badan lain yang hampir serupa. Pada 

1978, dia memperkenalkan konsep alasan-alasan yang tepat (good reasons), yang 

memandunya ke arah pencetusan paradigma naratif pada 1984. Fisher via Griffin 

menyediakan dan menawarkan good reasons lebih dari tindakan penceritaan se- 

kumpulan story dan lebih daripada penyediaan atau pengonstruksian suatu argu- 

men ketat. 

Fisher (dalam Griffin, 2009: 298) menyakinkan, semua bentuk komunikasi 

yang memiliki daya tarik terhadap alasan seseorang, merupakan pandangan paling 

baik yang menerima penajaman dari sejarah, budaya, dan karakter. Ketika mende-

ngar kata story, kebanyakan cenderung akan tertuju pada novel, drama, film. Ada 

juga yang mengasosiasikannya ke cerita rakyat. Tetapi dengan pengecualian pada 

gurauan, sapaan, dan bentuk-bentuk lain dari komunikasi fatik (phatic communi-

cation), suatu komunikasi yang lebih bertujuan untuk membina hubungan sosial 

daripada saling bertukar informasi, Fisher (via Griffin, 2009: 298) memasukkan 

semua tipe komunikasi itu sebagai story. 

Karena itu, Fisher (via Griffin, 2009: 298-299) menggariskan lini pembe-

da bentuk-bentuk seperti novel, puisi, pertunjukan teater pada satu sisi dengan 

esai filsafat, laporan sejarah, debat politik, diskusi teologis, atau jurnal ilmu sosial 

pada sisi lain. Meski demikian, jika seseorang menginginkan untuk mengetahui 

apakah dia seharusnya memercayai semua jenis sarana komunikasi itu, Fisher (via 
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Griffin, 2009: 299) menegaskan, bahwa semua dapat dan seharusnya berada da- 

lam kerangka pandangan sebagai naratif. Dia menggunakan terma paradigma 

naratif (narrative paradigm) dengan pijakan keyakinannya, tidak ada pengomuni-

kasian gagasan-gagasan yang deskriptif atau didaktik secara murni. 

Selanjutnya Fisher (via Griffin, 2009: 300) mendefinisikan terma “narasi” 

dan “paradigma”. Menurutnya, “narasi” merupakan “aksi-aksi simbolik, dengan 

kata-kata dan atau perbuatan, yang memiliki sekuen dan makna yang menghidupi 

dan mengkreasi serta menginterpretasikan mereka”. Tetapi, definisi Fisher terse-

but, menurut Griffin, cenderung terlalu luas. 

Karena itu, Griffin (2009: 300) kemudian menawarkan parafrase dari de-

finisi Fisher tersebut. Menurut parafrase Griffin, narasi adalah komunikasi yang 

berakar pada waktu dan tempat. Ia mengkover setiap aspek kehidupan seseorang 

bersama-sama dengan lingkungan sekitar, sehingga menimbulkan adanya karak-

ter, motif, dan aksi. Terma ini juga merujuk pada setiap tawaran verbal dan non-

verbal kepada seseorang agar yang bersangkutan memercayai atau bertindak da- 

lam jalan tertentu. Bahkan, ketika sebuah pesan tampak abstrak, tercurahkan pada 

metafora, ia adalah juga narasi, karena menempel terus-menerus pada cerita si 

pembicara yang memiliki bagian awal, tengah, dan akhir, serta mengundang inter- 

pretasi pendengar dengan maknanya berikut akses dengan nilai untuk kehidupan 

mereka sendiri.  

Fisher (dalam Griffin, 2009: 300) menggunakan terma “paradigma” meng-

acu pada sebuah kerangka kerja konseptual (a conceptual framework). Makna ti- 

dak melekat pada kejadian-kejadian, ia berada dalam pikiran. Paradigma adalah 
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model universal yang memanggil orang-orang untuk melihat kejadian-kejadian 

melalui lensa interpretif umum. 

Thomas Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolutions, masih me-

lalui kutipan Griffin (2009: 300), berpandangan bahwa suatu paradigma yang ber-

terima merupakan tanda ilmu pengetahuan yang dewasa. Sebagai tanggapan atas 

upaya ini, para ilmuwan komunikasi pada dekade 1970-an memandang perlu un- 

tuk menemukan sebuah model universal yang dapat menjelaskan perilaku komu- 

nikasi. Paradigma naratif  Fisher  merupakan suatu counterpart interpretif terha- 

dap upaya tersebut.  

Fisher, menurut Griffin (2009: 300-301), menawarkan sebuah jalan untuk 

memahami semua komunikasi dan menuju penemuan retorika secara langsung. 

Dia tidak  menganggap paradigma naratif sebagai retorika khusus. Fisher lebih 

melihatnya sebagai “fondasi dari retorika komplet yang perlu menemukan reali-

sasi pembangunan. Struktur ini akan menyediakan penjelasan komprehensif ten-

tang kreasi (creation), komposisi (composition), adaptasi (adaptation), presentasi 

(presentation), dan resepsi pesan-pesan simbolik (reception of simbolic mess- 

ages)”. 

Fisher, berdasarkan penuturan Griffin (2009: 301), memulai bukunya, Hu- 

man Communication as Narrative, dengan kalimat “Pada mulanya adalah kata 

(logos)”. Fisher mencatat, dalam kata logos (bahasa Yunani), secara orisinal ter-

kandung di dalamnya cerita (story), alasan (reason), dasar rasional (rationale), 

konsepsi (conception), wacana (discourse), pikiran (thought), semua bentuk ko-

munikasi manusia. Imajinasi dan pikiran belum terbedakan. 
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Menurut Fisher (via Griffin, 2009: 301), tulisan-tulisan Plato dan Aristo-

teles merefleksikan evolusi awal dari pemakaian logos umum ke khusus, dari 

cerita (story) ke pernyataan (statement). Logos telah mulai merujuk hanya pada 

wacana filosofis, keberanian berusaha yang menurun pada imajinasi, puisi, dan 

pertimbangan estetik lain pada status kelas kedua. Retorika berada di suatu tem-

pat antara kata (logos) dan mitos (mythos). Sebagai oposan wacana abstrak filoso-

fi, itu merupakan ucapan praktis, kombinasi sekuler dan logika murni pada satu 

sisi dan cerita-cerita emosional yang mengemudikan keinginan luar biasa pada sisi 

lain. Bangsa Yunani mempertimbangkan kebenaran secara sendirian menyetir de- 

ngan jelas retorika dan konsultasi kepada ahli kebijaksanaan, filsuf. 

Dua ribu tahun setelah Plato dan Aristoteles, ungkap Fisher via Griffin 

(2009: 301), revolusi ilmu pengetahuan telah menurunkan raja filsuf dari takhta-

nya. Dewasa ini, ilmu pengetahuan menjadi satu-satunya penguasa. Fisher meli-

hat, diskusi-diskusi tentang filosofi dan teknis sebagai pendekatan standar para 

cendekiawan terhadap ilmu pengetahuan. Fisher menyebut setting pemikiran ini 

sebagai paradigma dunia rasional (rational-world paradigm), suatu pendekatan 

ilmu pengetahuan atau pendekatan filosofi terhadap ilmu pengetahuan yang ber- 

asumsi manusia itu makhluk berlogika, pembuat keputusan yang berbasiskan pada 

bukti dan argumen. 

Fisher (via Griffin, 2009: 301) menyebutkan lima asumsi terkait dengan 

paradigma dunia rasional, yaitu (1) manusia secara esensial adalah rasional, (2) 

manusia membuat keputusan berdasarkan pada basis argumen, (3) tipe situasi 

pembicaraan (legal, ilmu pengetahuan, legislatif) menentukan wacana argumen, 
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(4) rasionalitas mendapat pendeterminasian pada seberapa besar manusia menge- 

tahui dan sebagaimana bagus mereka berargumentasi, dan (5) dunia adalah sepe- 

rangkat teka-teki yang manusia dapat memecahkannya melalui analisis rasional.  

Fisher (via Griffin, 2009: 302) meyakinkan, asumsi paradigma dunia rasi-

onal adalah terlalu terbatas. Dia menyebut untuk sebuah kerangka kerja konseptu-

al yang baru (sebuah bidang paradigma) agar dapat memahami lebih baik komu-

nikasi manusia. Paradigma naratif, sebuah kerangka kerja teoretis yang meman-

dang naratif sebagai dasar dari semua komunikasi manusia, yang menurut Fisher, 

memiliki bangunan yang terdiri atas lima asumsi yang sama dengan bentuk para- 

digma dunia rasional, tetapi berlainan kontennya.  

 Selanjutnya lima asumsi terkait dengan paradigma naratif menurut Fisher 

(via Griffin, 2009: 302) mencakup: (1) manusia secara esensial adalah pencerita 

(storyteller), (2) manusia membuat keputusan berdasarkan pada landasan alasan-

alasan tepat (good reasons) yang berubah-ubah tergantung pada situasi komuni-

kasi, media, dan genre (filsafat, teknik, retorika, dan artistik), (3) sejarah, biogra-

fi, budaya, dan karakter menentukan apa yang menjadi pertimbangan tentang 

good reasons, (4) rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi (coherence) dan 

kebenaran (fidelity) suatu cerita, dan (5) dunia adalah seperangkat cerita dari yang 

terpilih dan dengan demikian secara konstan mengkreasikan kembali (recreate) 

kehidupan. 

Sementara itu, Fisher versi kutipan West dan Turner via terjemahan Indo- 

nesia Maer (2010: 46) juga mengemukakan lima asumsi paradigma naratif, yaitu: 

(1) manusia pada dasarnya merupakan makhluk pencerita, (2) keputusan tentang 
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harga dari sebuah cerita berlandaskan pada pertimbangan akal sehat, (3) penentu 

dari pertimbangan yang sehat itu adalah sejarah, biografi, budaya, dan karakter, 

(4) rasionalitas berdasarkan penilaian orang tentang konsistensi dan kebenaran 

sebuah cerita, (5) manusia mengalami dunia yang terisi dengan cerita-cerita dan 

memilih dari cerita yang tersedia. 

Fisher (via Griffin, 2009: 302) mengemukakan, pandangan bahwa manusia 

itu makhluk pencerita dengan berbagai jalan alasan adalah bidang konseptual ma- 

yor. Contoh, dalam sistem logika, nilai-nilai dan emosi-emosi bukan apa-apa. Dari 

perspektif naratif, bagaimanapun nilai adalah “bahan” (stuff) cerita. Pekerjaan dari 

standpoint logis secara ketat, bukti estetik adalah tidak relevan, masih belum me- 

rupakan kerangka kerja naratif, gaya dan drama indah dengan peran sangat pen- 

ting dalam penentuan apa yang terbawa masuk ke dalam cerita. 

Barangkali, ungkap Griffin (2009: 302), bidang paling besar dalam pemi-

kiran melakukan sesuatu dengan siapa yang mengualifikasi ke arah akses kualitas 

komunikasi. Sementara itu, model dunia rasional hanya menyentuh para pakar 

yang berkemampuan merepresentasikan atau membedakan suara argumen-argu-

men. Paradigma naratif mempertahankan pertimbangan akal sehat. Kebanyakan 

orang memandang cerita yang baik dan menghakimi kebaikan sebagai basis ke-

percayaan dan aksi. 

Menurut Fisher (via Griffin, 2009: 302), meskipun tidak ada jaminan 

orang-orang tidak mengadopsi cerita buruk, setiap orang mengaplikasikan dengan 

standar yang sama rasionalitas naratif (narrative rationality) apa pun cerita yang 

mereka dengar. Rasionalitas naratif merupakan sebuah jalan untuk mengevaluasi  
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nilai suatu cerita berdasarkan dua standar, yaitu koherensi naratif (narrative cohe- 

rence) dan kebenaran naratif (narrative fidelity). Kedua standar ini adalah ukuran 

kebenaran dan kemanusiaan cerita. 

Koherensi naratif, ungkap Griffin (2009: 302), merujuk ke arah pengertian 

konsistensi internal dengan akting karakter-karakter dalam peragaan yang dapat 

terandalkan dan cerita pun melekat bersama-sama. Koherensi naratif berlaku pada 

bagaimana kemungkinan suara cerita sampai ke pendengar.  

Fisher (via Griffin, 2009: 303) menekankan, konsistensi internal naratif 

berada pada garis yang sama dengan garis-garis argumen dalam suatu paradigma 

dunia rasional. Dalam pengertian ini, paradigma naratif Fisher tidak terpotong 

atau tergantikan dengan logika. Cerita-cerita menempel secara bersama-sama ke-

tika mereka mempercayakan narator tidak meninggalkan detail-detail penting, ti- 

dak mencurangi fakta-fakta, atau mengabaikan interpretasi-interpretasi yang ma- 

suk akal lainnya. 

Bagi Fisher (via Griffin, 2009: 303), tes terakhir koherensi naratif adalah 

apakah para audiens dapat memperhitungkan tindakan-tindakan karakter dengan 

sikap dapat tepercaya. Mereka mencurigai ketika tindakan para karakter menun- 

jukkan uncharacteristically. Mereka cenderung memercayai cerita-cerita  menge- 

nai orang-orang yang menunjukkan keberlanjutan pemikiran, motif, dan aksi. 

Adapun kebenaran naratif (narrative fidelity), Fisher (via Griffin, 2009: 

303-304), adalah kualitas cerita yang menyebabkan kata-kata menemukan suatu 

perasaan responsif dalam kehidupan audiens. Suatu cerita memiliki kebenaran ke- 

tika kebenaran itu melingkari pengalaman pendengar. Kebenaran naratif adalah 
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kongkruensi antara nilai-nilai yang melekat pada pesan dan apa yang para audiens 

perhatikan sebagai kebenaran dan kemanusiaan. Cerita pun memasuki rasa dalam 

respons pendengar atau pembaca. 

Fisher (via Griffin, 2009: 304) dalam bukunya yang bertajuk Human Com-

munication as Narration, menyediakan satu bab di bawah kepalaan “Toward a 

Philosophy of Reason, Value, and Action”. Dia memercayai, suatu cerita memi-

liki kebenaran ketika ia menunjukkan alasan-alasan yang tepat (good reasons) 

untuk memandu aksi-aksi selanjutnya. Ketika para pembaca membeli cerita, me- 

reka membeli ke dalam tipe karakter yang sesungguhnya. Dengan demikian, nilai-

nilai yang ter-setting dalam logika paradigma naratif merupakan bagian alasan-

alasan yang tepat dari paradigma dunia rasional, hanya pada logika alasan. 

Logika alasan-alasan yang tepat (the logic of good reasons), papar Fisher 

(via Griffin, 2009: 304), berpusat pada lima nilai terkait dengan isu-isu. Dia me-

nyebut kelima nilai itu terkait dengan: (1) nilai yang melekat pada pesan, (2) rele- 

vansi nilai-nilai itu dengan pembuatan keputusan, (3) konsekuensi yang melekat 

pada nilai-nilai itu, (4) tumpang tindih dengan pandangan dunia audiens, dan (5) 

penyesuaian dengan apa yang para anggota audiens percayai sebagai “basis ideal 

untuk perilaku” (an ideal basis for conduct).   

Fisher (via Griffin, 2009: 304) menekankan, ada audiens ideal (ideal au-

dience) atau publik permanen (permanent public) yang mengidentifikasi nilai-

nilai kemanusiaan dan merupakan perwujudan cerita yang baik. Audiens ideal itu 

suatu komunitas aktual yang eksis bertahun-tahun dan memercayai nilai-nilai ke-

benaran, kebaikan, keindahan, kesejahteraan, kearifan, keberanian, kesederhana- 
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an, keadilan, keharmonisan, keteraturan, kerukunan, keakraban, dan kesatuan de-

ngan kosmos, sebagai nilai-nilai yang mendapat pendefinisian dan praktik dalam 

kehidupan riil. 

Fisher (via Griffin, 2009: 304) mengemukakan, kebajikan humanitas au- 

diens ideal mempertajam logika alasan-alasan yang tepat. Menurutnya, ketika 

orang-orang mempertimbangkan suatu cerita memiliki kebenaran, mereka tidak 

hanya melakukan pengafirmasian terhadap nilai-nilai yang terbagikan. Mereka 

pun pada akhirnya membuka kemungkinan, nilai-nilai itu akan memengaruhi ke-

percayaan-kepercayaan dan aksi-aksinya.  

Paradigma naratif Fisher, tulis Griffin (2009: 305), menawarkan suatu pe-

kerjaan ulang yang lebih segar daripada analisis Aristoteles, yang mendominasi 

pemikiran retoris dalam lapangan komunikasi. Pendekatannya memiliki kekuatan 

demokratik. Manakala komunikasi berada dalam kemasan naratif, orang-orang 

biasanya tidak membutuhkan pelatihan spesial atau mengahlikan figur jika suatu 

cerita menyentuh menyeluruh atau menawarkan alasan-alasan tepat untuk memer- 

cayai sebagai kebenaran. Masih ada tempat bagi para ahli untuk menyediakan in- 

formasi dan penjelasan di bidang-bidang khusus, tetapi ketika datang pengevalu- 

asian terhadap koherensi dan kebenaran, manusia dengan kemampuan akal sehat 

biasa-biasa saja melancarkan kritik-kritik retorik berkompeten. 

Dalam Human Communication as Narration, Fisher (via Griffin, 2009: 

305) mengaplikasikan prinsip-prinsip koherensi naratif dan kebenaran naratif un- 

tuk menganalisis tipe-tipe variatif komunikasi. Menurutnya, ada fakta bahwa pa- 
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radigma naratif dapat teraplikasikan pada deretan luas dari genre-genre komu-

nikasi yang menyediakan bukti kuat validitasnya.  

Teori Fisher, ungkap Griffin (2009: 305), adalah cerita itu sendiri. Tidak 

setiap orang menerima konsep ceritanya. Dia berpandangan, orang-orang memi-

liki suatu tendensi natural untuk lebih memilih yang benar. Para penentang Fisher 

memberikan pukulan yang tidak keras terhadap pandangan sifat dasar manusia. 

Pengkritik retorika, Barbara Warnick (via Griffin, 2009: 305), menyebutkan ada-

nya perhatian terhadap kekuatan komunikatif yang besar cerita yang mengandung 

kejahatan atau pikiran sesat, seperti karya Hitler, Mein Kampf. 

Fisher, sebagaimana terungkap lewat pernyataan Griffin (2009: 305), men-

deklarasikan bahwa karya Hitler itu “sudah seharusnya terhakimi sebagai cerita 

yang buruk”. Tetapi Warnick (via Griffin, 2009: 305) mencatat, ia merupakan 

“penemuan suatu perasaan yang teralienasi dan keputusasaan manusia”. Hitler 

sukses dalam pengambinghitaman orang-orang Yahudi sebagai satu sejarah tin- 

dakan-tindakan paling terkenal karena perilaku buruk atas retorika, telah berada 

dalam waktu dan tempat yang mencapai baik koherensi maupun kebenaran.  

Fisher (via Griffin, 2009: 305) berpikir, Warnick berada dalam terjangan 

kebingungan tentang wacana efektif Hitler dengan wacana yang bagus bahwa 

orang-orang memang cenderung untuk memilih. Namun, dia menekankan, betapa 

kejahatan dapat membanjiri dengan tendensi-tendensi dan pemikiran-pemikiran 

bahwa semua alasan yang lebih adalah untuk pengidentifikasian dan promosi ni- 

lai-nilai kemanusiaan yang terdeskripsikan paradigma naratif. 
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Sebuah ekstensi yang tidak terkedepankan dari pertimbangan Warnick, 

tandas Fisher (via Griffin, 2009: 305), adalah kekuatan inheren cerita-cerita yang 

tersampaikan dengan kontrol media massa. Pengaruh dari hak istimewa cerita 

adalah membesar-besarkan secara dramatis ketika repetisi berkesinambungan me-

reka tertenggelamkan atau versi-versi alternatif dari penjahatan. Problem ini tidak 

meniadakan paradigma naratif Fisher. Tetapi, dia menyarankan, seharusnya mere-

ka membayar perhatian lebih terhadap kekuatan opresif potensial dari cerita agar 

mempromosikannya ke status quo. 

Universalitas naratif, mendorong Fisher (dalam West dan Turner via ter- 

jemahan Indonesia Maer, 2010: 47) melahirkan istilah homo narrans sebagai 

metafora untuk mendefinisikan bahwa manusia adalah makhluk pencerita. James 

Elkin (dalam West dan Turner via terjemahan Indonesia Maer, 2010: 47) menye- 

tujui asumsi Fisher tentang betapa penting cerita bagi manusia. Atau terma berda- 

sarkan versi Griffin (2009: 298), manusia itu adalah storytelling animal. 

Menurut pengamatan Elkin (dalam West dan Turner via terjemahan Indo- 

nesia Maer, 2010: 47), manusia menggunakan cerita pada semua aspek kehidupan 

sehari-harinya, seperti menghabiskan waktu, menyampaikan informasi,  menge- 

nalkan diri kepada orang lain, untuk meletakkan dirinya di suatu komunitas. 

 Adapun konsep kunci dalam pendekatan naratif, menurut West dan Turner 

(via terjemahan Indonesia Maer, 2010: 51), yang membentuk inti kerangka teo- 

retis ini meliputi narasi, rasionalitas naratif  (terkait dengan koherensi atau proba- 

bilitas dan kebenaran), dan logika dari pertimbangan yang sehat. Narasi dalam 

perspektif Fisher, ujar West dan Turner, merujuk pada tindakan simbolik berupa 
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kata-kata dan atau tindakan yang memiliki urutan dan makna bagi mereka yang 

hidup untuk menciptakan dan menginterpretasinya. Ini mengimplikasikan kebu- 

tuhan akan adanya pencerita dan pendengar. Lebih lanjut Fisher menekankan, ke- 

tika seseorang membaca surat kabar, menonton televisi, berbicara, sesungguhnya 

seseorang itu tengah mendengar dan membentuk naratif. 

 Konsep kunci berikutnya, rasionalitas naratif, merupakan metode bagi se- 

seorang untuk menilai mana cerita yang dia percayai dan mana yang tidak. Rasio- 

nalisme naratif beroperasi berdasarkan prinsip koherensi dan kebenaran (West dan 

Turner via terjemahan Indonesia Maer, 2010: 51). Ada tiga koherensi (West dan 

Turner via terjemahan Indonesia Maer, 2010: 52), yaitu pertama, koherensi struk- 

tural pada kelancaran perguliran elemen-elemen cerita. Kedua, koherensi material, 

keterkaitan satu cerita dengan cerita lain. Ketiga, koherensi karakterologis meru- 

juk pada kepercayaan terhadap karakter-karakter dalam cerita. Standar lain dalam 

menilai rasionalitas naratif adalah kebenaran, menurut artian elemen-elemen da- 

lam cerita itu “merepresentasikan pernyataan-pernyataan akurat tentang realitas 

sosial” (West dan Turner via terjemahan Indonesia Maer, 2010: 53). 

 Selanjutnya Fisher (West dan Turner via terjemahan Indonesia Maer, 

2010: 53) menekankan, konsep logikanya merujuk pada “sebuah rangkaian pro- 

sedur yang sistematis dan akan membantu dalam analisis dan penilaian sebuah 

elemen interaksi retoris”. Dengan demikian, pemaknaan logika dalam paradigma 

naratif adalah membuat seseorang bekemampuan memberi nilai dari suatu cerita. 

Logika yang beranjak dari alasan-alasan yang tepat (good reasons) dengan lebih 

memberikan keleluasaan kepada pengonsumsi materi naratif itu seperangkat nilai 
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yang menggaetnya dan membangun jaminan untuk menerima atau sebaliknya 

menolak saran-saran yang menjadi tawaran dari bentuk-bentuk naratif itu. 

 Sementara itu, Walter R. Fisher himself dalam esainya “Narration as a Hu- 

man Communication Paradigm: The Case of Public Moral Argument” (1984) 

mengungkapkan, ketika dia menulis “Toward a Logic of Good Reasons” (1978) 

belum memberikan perhatian serius terhadap komunikasi manusia. Indikasi-indi- 

kasi dapat tertemukan pada asumsi “Manusia sebagai makhluk retorika adalah se- 

banyak penilaian mereka sebagai binatang rasional” (Fisher, 1978: 376 dalam 

Fisher, 1984: 1). Dalam konsepsi alasan-alasan tepat (good reasons) sebagai “ele- 

men-elemen yang menyediakan jaminan penerimaan dan pelekatan pada nasihat 

yang membantu perkembangan berbagai bentuk komunikasi yang dapat menjadi 

retorika pertimbangan” (Fisher, 1978: 378 via Fisher, 1984: 1).  

 Sementara itu asumsi yang tidak secara serius mengganggu pandangan re- 

torik sebagai pertimbangan praktis, ungkap Fisher (1984: 1), konsepsi itu meng- 

implikasikan pendirian yang bergerak di atas teori ini. Logika alasan-alasan tepat 

memelihara pemberian alasan yang tidak perlu batas dengan prosa argumentatif 

atau menjadi ekspresi struktur-struktur inferensial dan implikatif yang jelas. Pe- 

nyediaan alasan dapat tertemukan dalam segala jenis aksi-aksi simbolik, non- 

diskursif yang sebaik diskursif. 

 Kasus ini terdemonstrasikan dalam suatu eksplorasi argumen dalam Death 

of a Salesman dan The Great Gatsby (Fisher dan Filloy, 1982 dalam Fisher, 1984: 

1). Para autornya menyimpulkan, karya-karya ini menyediakan alasan-alasan yang 

tepat untuk tidak memercayai mitos materialis Impian Amerika (Fisher, 1973: 161 
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dalam Fisher, 1984: 1). Temuan ini mengonfirmasi tesis Gerald Grafff bahwa 

teori atau praktik literatur yang menolak referensi terhadap dunia, yang menolak 

li- teratur yang memiliki kognitif sebaik signifikansi artistik adalah Literature 

Againts Itself (Graff, 1979 via Fisher, 1984: 1).  

 Fisher (1984: 1) mengemukakan, paradigma yang dia usung tidak menja-

di sepenuhnya jelas hingga dirinya mencermati kontroversi nuklir, tempat pan-

dangan tradisional dengan rasionalitasnya tidak terlayani dengan baik, begitulah 

kesimpulan ketika dia membaca After Virtue: A Study in Moral Theory karya 

Alasdair MacIntrey (1981). Yang mengesankan Fisher dari buku ini adalah obser- 

vasi “manusia dalam aksi dan praktiknya, sebaik dalam fiksinya, secara esensial 

merupakan storytelling animal”  (MacIntrey, 1981: 201 via Fisher, 1984: 1-2). 

 Observasi tersebut menghadiahi pandangan “memainkan peranan naratif 

dramatik” (enacted dramatic narrative) (MacIntrey, 1981: 201 via Fisher, 1984: 

2) adalah “genre esensial dan basis untuk karakterisasi aksi-aksi manusia” (basic 

and essensial genre for the characterisation) (MacIntrey, 1981: 194 via Fisher, 

1984: 2). Gagasan ini adalah fondasi paradigma naratif. 

 Dengan demikian, ketika Fisher (1984: 2) menggunakan terma “narasi”, 

dia tidak memaksudkannya untuk suatu komposisi fiktif yang memiliki proposisi 

mungkin benar mungkin salah dan tidak memiliki relasi pada pesan komposisi itu. 

Dengan narasi, Fisher merujuk pada teori aksi-aksi simbolik, bisa berupa kata-

kata dan atau perbuatan, yang memiliki sekuen dan makna untuk siapa saja yang 

menghidupi, mengkreasi, atau menginterpretasikannya. Perspektif naratif, dengan 
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demikian memiliki relevansi dengan realitas sebaik dengan dunia fiktif, pada ceri-

ta-cerita tentang kehidupan dan pada cerita-cerita hasil imajinasi.  

 Paradigma naratif, tandas Fisher (1984: 2), kemudian dapat menjadi per-

timbangan suatu sintesis dialektika dua tradisi yang terdampar di sejarah retorika, 

yaitu tema argumentatif-persuasif dan tema estetika-sastra. Paradigma naratif me-

nuntut dengan tegas bahwa komunikasi manusia seharusnya kelihatan sebagai se-

jarah dalam tautan situasional, sebagai cerita-cerita yang saling berkompetisi de-

ngan cerita-cerita lain yang terangkat dengan alasan-alasan tepat (good reasons) 

sebagai makhluk rasional ketika mereka terpuaskan dengan tuntutan probabilitas 

naratif (narrative probability) dan kebenaran naratif (narrative fidelity), serta se-

bagai rangsangan moral yang tak bisa terabaikan.  

 Paradigma naratif, ungkap Fisher (1984: 2), menantang nosi-nosi bahwa 

komunikasi manusia, jika itu menjadi pertimbangan retorika, seharusnya menjadi 

sebuah bentuk argumentatif dengan alasan hanya atribut dari tanda wacana de- 

ngan mode-mode yang dapat teridentifikasi dengan jelas terkait dengan kesim- 

pulan dan atau implikasi, norma-norma evaluasi komunikasi retorika seharusnya 

memenuhi standar rasional yang terambil secara esensial dari logika informal dan 

formal. Paradigma naratif tidak menolak alasan dan rasionalitas. Ia menyusun 

ulang, membuatnya menyetujui semua bentuk komunikasi manusia.  

 Fisher (1984: 2) juga menjernihkan pengertian yang dia gunakan dalam 

terma “paradigma”. Dengan paradigma, Fisher lebih memilih suatu desain repre-

sentasi guna memformulasikan struktur komponen pengalaman berikut pemaham- 

an dan penemuan secara langsung ke dalam sifat dasar dan fungsi-fungsi peng- 
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alaman komunikasi manusia. Masterman mendesainnya dalam bentuk paradig- 

ma “metafisik” atau sebagai sebuah “metaparadigma” (Masterman, 1970: 65; lihat 

juga Kuhn, 1974 dalam Fisher, 1984: 2). Sejak paradigma naratif tidak mengekor 

metode tertentu investigasi, Fisher tidak menggunakan penandaan yang mungkin 

tersarankan, yaitu “naratisme” (narratism). Perspektif naratif memiliki sebuah ko- 

neksi kritis dengan “dramatisme” (dramatism). 

 Konsisten dengan konsep Wayne Brockriede (1982), Fisher (1984: 2) ti- 

dak ingin mempertahankan bahwa paradigma naratif adalah hanya yang terlegiti-

masi, jalan yang bermanfaat untuk mengapresiasi komunikasi manusia atau yang 

akan secara penting menggantikan paradigma rasional tradisional dari pembuatan 

dan aksi keputusan manusia. Sebagai indikasi mulai bergulir, Fisher  menganjur- 

kan paradigma naratif sebagai sebuah pandangan alternatif. Fisher bahkan tidak 

mengklaim paradigma naratif secara keseluruhan merupakan konsep baru. 

 Menurut penuturan Fisher (1984: 2), W. Lance Bennet telah memublika-

sikan sebuah buku bersama Martha S. Feldman, Reconstructing Reality in the 

Courtroom (1982). Dua esai yang terantologi dalam buku ini secara langsung 

membawa keberaniannya untuk berusaha menghadirkan, salah satunya perhatian 

komunikasi politik (Bennett, 1978; lihat juga Farrell, 1983; Gallie, 1964; Hawes, 

1978; Mink, 1978; Schrag, 1984; Scoot, 1978; Simons, 1978 via Fisher, 1984:2). 

Selain studi-studi ini, Fisher mengetahui tidak ada upaya lain yang menyarankan 

narasi sebagai sebuah paradigma. Terdapat sebuah tradisi dalam teori dan peda- 

gogi retorika yang fokus pada narasi sebagai sebuah elemen dalam wacana serta 

genre tersendiri (e.g., Ochs dan Burritt, 1973 via Fisher, 1984:2). Sebagai tam- 
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bahan, terdapat pertambahan jumlah investigasi yang melibatkan storytelling (e.g., 

Kirkwood, 1983 via Fisher, 1984: 2). Di sini kembali, narasi mendapatkan sentuh- 

an pemahaman sebagai sebuah mode dan bukan paradigma komunikasi. 

  Fisher (1984: 3) mengemukakan, ketika dirinya dapat memapankan narasi 

sehingga pantas untuk mendapat penerimaan sebagai paradigma, dia memilih un-

tuk merujuknya sebagai paradigma dunia rasional. Dalam kebenaran, paradigma 

naratif seperti paradigma lain dalam ilmu-ilmu humaniora, tidak begitu banyak 

menolak apa yang telah tertinggalkan sebelumnya sebagai penggolongannya. 

 Paradigma dunia rasional ini, lanjut Fisher (1984: 3), akan terlihat sebagai 

satu jalan untuk mengisahkan suatu cerita tentang bagaimana alasan personel-

personel secara bersama-sama dalam latar belakang tertentu. Adalah cukup bahwa 

paradigma naratif memiliki manfaat sebagai pelengkap eksistensi (co-existing) 

dengan paradigma dunia rasional. 

 Fisher (1984: 3) memulai dengan pengarakterisasian dan pengontrasan dua 

paradigma tersebut. Dia juga mencurahkan pencermatan pada kontroversi nuklir, 

argumen tentang moral publik, problem-problem khusus dengan paradigma dunia 

rasional. Pengindikasian bagaimana paradigma naratif menyediakan jalan peme- 

cah persoalan. Fisher (1984: 3-4) mempertimbangkan kembali paradigma naratif 

dan menyimpulkan dengan beberapa implikasi temuan lebih lanjut.  

 Upaya awal mendeskripsikan presuposisi-presuposisi struktur paradigma 

naratif, Fisher (1984: 6) mengindikasikan bagaimana metafora makhluk pencerita 

(homo narrans) memiliki relasi dengan metafora-metafora terdahulu. Pertama, 

dalam terminologi perspektif naratif, perangkat metafora master yang terplotkan 
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pengalaman manusia dan subplot-subplot lain. Ketika banyak metafora lain ter- 

sisipkan pada metafora master, narasi menjadi pertimbangan untuk menunjukkan 

tipe interaksi manusia yang antara lain meliputi aktivitasnya, kiblat seninya, 

genrenya, atau mode ekspresinya.  

 Kedua, ketika narasi terambil sebagai metafora master, ia menggolongkan 

yang lain-lain (Fisher, 1984: 6). Metafora-metafora lain kemudian menjadi per- 

timbangan konsepsi yang menginformasikan variasi jalan-jalan untuk memper- 

hitungkan atau memperhitungkan kembali pilihan dan aksi manusia. Perhitungan 

kembali (recounting) mengambil bentuk-bentuk sejarah, biografi, atau otobiogra- 

fi.  Sementara itu, perhitungan (accounting) mengambil bentuk-bentuk penjelasan 

teoretis atau argumen. 

 Adapun penyatuan recounting dan accounting, lanjut Fisher (1984: 6), 

dapat juga menemukan bentuk ekspresi dalam bentuk-bentuk puitik: drama, puisi, 

novel dan sebagainya. Recounting dan accounting, sebagai tambahan, berbasiskan 

untuk seluruh wacana laporan. Tanpa menghiraukan bentuk, mereka boleh ber- 

asumsi, recounting dan accounting cerita-cerita yang terungkapkan untuk me-

mapankan dunia kehidupan yang bermakna. Karakter narator, konflik, resolusi, 

dan gaya yang mengubah, tetapi tiap mode recounting dan accounting serta pem-

bentukan sebuah jalan relasional dengan “kebenaran: kondisi manusia”. 

 Ketiga, metafora homo narrans merupakan suatu penyatuan dan perluasan 

dari definisi Burke tentang “manusia” (man) sebagai “penggunaan simbol (pema- 

kaian simbol, penggunaan yang tidak tepat atas simbol), binatang” (Burke, 1968: 

16; Cassirer, 1944: 26; lihat juga Langer, 1953: 264 dalam Fisher, 1984: 6). Ga-
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gasan manusia sebagai storyteller mengindikasikan bentuk generik semua kompo- 

sisi simbol. Hal itu menyentuh simbol-simbol yang menemukan bentuk pengkre-

asian dan pengomunikasian yang pada akhirnya sebagai makna cerita-cerita yang 

memberikan keteraturan pada pengalaman manusia dan membujuk yang lain un-

tuk tinggal di dalamnya untuk memapankan kehidupan yang biasa, dalam komu-

nitas yang terdapat sanksi untuk cerita terkait dengan kehidupan. Kehidupan sese- 

orang, sebagaimana tersugestikan Burke, suatu cerita yang berperan serta dalam 

cerita-cerita tentang mereka yang telah hidup sebelumnya, mereka yang masih 

hidup sekarang, dan mereka yang akan hidup pada masa mendatang.  

Kalau ada orang menanyakan, “Di mana drama mengambil material-

materialnya?”, Fisher (1984: 6-7) akan memodifikasi pertanyaan itu dan mem- 

bacanya, “Di mana naratif-naratif itu mengambil material-material mereka?”  

Fisher akan menerima jawaban dari si penanya, “Dari konversasi tanpa henti yang 

bergerak dalam sejarah semenjak seseorang lahir”. Sebagaimana Heidegger me- 

nandaskan, “Kita adalah sebuah konversasi ... konversasi dan dukungan keselu- 

ruhannya terhadap pengalaman kita” (Heidegger, 1949: 278; Gadamer, 1982: 330; 

Rorty, 1979: 315 via Fisher, 1984: 7).  Untuk mengklarifikasi lebih lanjut para- 

digma naratif, Fisher menetapkan bagaimana hal itu memiliki keterkaitan dengan 

konsep-konsep Bormann tentang “tema-tema fantasi” (fantasy themes) dan “visi-

visi retorika” (rhetorical visions) serta paradigma aksi bahasa (language action 

paradigm) dari Frents dan Farrel.  

Fantasi, ungkap Bormann (1983: 434 via Fisher, 1984: 7), merupakan ter-

ma teknis yang merujuk pemaknaan “interpretasi kreatif dan imajinatif kejadian-
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kejadian yang memenuhi kebutuhan psikologis dan retorik”. Tema-tema fantasi 

meningkat “dalam interaksi kelompok yang mengoleksi lagi sesuatu yang terjadi 

pada kelompok di masa lalu atau impian suatu kelompok atas apa yang mungkin 

mereka lakukan pada masa mendatang” (Bormann, 1972: 397 via Fisher, 1984: 7).  

Ketika datang secara bersamaan, mereka menjadi komposit drama-drama, 

dan Bormann (1972: 398 via Fisher, 1984: 7) menyebutnya sebagai “visi-visi 

retorika”. Dari pandangan naratif, tiap konsep-konsep ini menerjemahkannya ke 

dalam cerita-cerita dramatik yang terkonstitusi pabrik realitas sosial. Mereka, de- 

ngan demikian adalah “fiksi-fiksi retorik” (rhetorical fictions), konstruksi-

konstruksi fakta dan kepercayaan yang memiliki kekuatan persuasif, lebih dari- 

pada fantasi-fantasi (Fisher, 1980 via Fisher, 1984: 7). 

Meskipun demikian, tanpa membawanya ke dalam problem tentang bagai-

mana cerita-cerita kelompok generatif menjadi cerita-cerita publik, Fisher (1984: 

7) mencatat, bahwa Bormann (1973) dan lain-lain telah mendemonstasikan betapa  

“visi-visi retorik” memang ada. Dengan adaptasi minor, Fisher tidak menemukan   

suatu perbandingan antara paradigma naratif dan paradigma aksi bahasa. 

Tambahan lagi, aksi bahasa hanya bermakna dalam terma bentuk naratif 

(Ricoeur, 1976 via Fisher, 1984: 7). Apa yang Frentz dan Farrel (1976 via Fisher, 

1984: 7) desain sebagai “bentuk kehidupan” (form of life) dan “mengalami” (en-

counters) merupakan hal implisit dari pengetahuan, harapan-harapan estetik, keti-

dakleluasaan-ketidakleluasaan institusional, dan aturan-aturan kesantunan, dapat 

menjadi pertimbangan kekuatan yang menentukan struktur naratif-naratif dalam 

lingkungan-lingkungan interpersonal yang terberikan secara alami. 

37 
 



Apa yang mereka sebut sebagai “episode”, ungkap Frents dan Farrell  

(1976: 336 via Fisher. 1984: 7), adalah “aturan penyesuaian sekuen tindakan-tin-

dakan simbolik yang terbangkitkan satu aktor atau lebih yang secara kolektif ber-

orientasi menuju tujuan-tujuan yang mendesak”. Aturan ini dapat menjadi pemi-

kiran sebagai proses satu autor atau lebih menghasilkan sebuah cerita pendek atau 

bab pendek, keputusan pada plot, sifat karakter-karakter, resolusi, dan makna 

mereka serta mengimpornya untuk mereka berikut lainnya. 

Fisher (1984: 7) mengemukakan, tidak ingin meninggalkan kesan bahwa 

paradigma naratif hanya mengakomodasi konstruksi konsep Bormann, Frentz, dan 

Farrell. Karya mereka memperkaya paradigma naratif. Meski demikian, Fisher 

memercayai secara khusus paradigma aksi bahasa. 

Fisher (1984: 7-8) mengemukakan, presuposisi-presuposisi paradigma na- 

ratif adalah (1) manusia pada esensinya adalah storyteller; (2) mode paradigmatik 

manusia sebagai pembuat keputusan dan komunikasi adalah “alasan-alasan yang 

tepat” (good reasons) yang mengubah dalam bentuk di antara situasi komunikasi, 

genre-genre, dan media; (3) produksi dan praktik alasan-alasan yang tepat menda- 

pat pengaturan dari perkara sejarah, biografi, kultur, dan karakter sepanjang de- 

ngan jenis-jenis kekuatan-kekuatan yang teridentifikasi dalam paradigma aksi 

bahasa Frentz dan Farrell; (4) rasionalitas mendapat penentuan dari sifat alami 

personel-personel sebagai makhluk naratif, kepedulian yang melekat para proba-

bilitas naratif, yang mengangkat sebuah cerita yang bertalian secara logis, dan ke-

biasaan mereka yang konsisten mengetes kebenaran naratif (narrative fidelity). 

Apa pun cerita-cerita itu merupakan pengalaman mereka dalam deretan kebenaran 
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dengan cerita-cerita yang mereka ketahui merupakan kebenaran dalam kehidupan 

mereka (probabilitas naratif dan kebenaran naratif tercatat sebagai analog dari 

konsep probabilitas dramatik dan kemiripan dengan kebenaran (verisimilitude) 

sebagaimana pengamatan MacIntyre (1981: 200 via Fisher, 1984: 8), “Perbedaan 

antara karakter-karakter imajiner dan karakter-karakter riil bukan pada bentuk na-

ratif melainkan pada tingkat keautoran mereka atas bentuk dan tindakan mereka 

sendiri.”); dan (5) dunia merupakan seperangkat cerita-cerita yang seharusnya ter-

pilih di antara kehidupan yang baik dalam suatu proses rekreasi yang berkelanjut-

an. Dengan demikian, alasan-alasan yang tepat merupakan bahan cerita-cerita 

yang termaknai dengan kesadaran manusia akan sifat mereka binatang penilai 

alasan (reasoning-valuing animal). Landasan filosofi paradigma naratif adalah 

ontologi. Material paradigma naratif adalah simbol-simbol, tanda-tanda penggan-

ti (consubstitution), dan alasan-alasan tepat, ekspresi komunikatif realitas sosial.  

Aktualisasi paradigma naratif, lanjut Fisher (1984: 8), tidak memerlukan 

suatu bentuk masyarakat yang terberikan begitu saja. Paradigma dunia rasional 

merupakan suatu bagian yang pernah hadir dalam kesadaran manusia karena 

mereka telah terdidik untuk masuk ke dalamnya. Dorongan naratif merupakan ba- 

gian dari keberadaan manusia karena memperoleh narativitas dalam proses alami 

sosialisasi (Goody dan Watt, 1962-1963; Krashen, 1982 via Fisher, 1984: 8). 

Rasionalitas dari perspektif yang terlibat ini, tandas Fisher (1984: 8), ter-

kait dengan probabilitas naratif dan kebenaran naratif. Prinsip-prinsip ini kontras 

tetapi tidak kontradiktif dengan konstituen-konstituen rasionalitas (Fisher, 1978, 

1980 via Fisher, 1984: 8). Prinsip-prinsip ini digolongkan paradigma naratif. 
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Nosi yang lebih awal, ungkap Fisher (1984: 9), tersituasikan paradigma 

dunia rasional dan secara esensial menyentuh rasionalitas yang merupakan suatu 

soal kompetensi argumentatif: pengetahuan isu, mode pembentukan alasan, tes-tes 

yang relevan, dan aturan-aturan advokasi dalam bidang-bidang yang terberikan. 

Rasionalitas merupakan sesuatu yang dapat terpelajari, tergantung pada pertim-

bangan, dan memerlukan tingkatan tinggi kesadaran diri. 

Rasionalitas naratif tidak menuntut hal tersebut. Itu adalah kapasitas ma-

nusia untuk berbagi. Ia tergantung pada pikiran manusia sebagaimana Booth 

(1974: 114-137 via Fisher, 1984: 9) merepresentasikannya dalam Modern Dogma 

and the Rhetoric of Assent, sebuah poin kunci yang: “Tidak hanya menjadi tindak-

an manusia yang secara sukses mengambil kesimpulan dari makhluk lain dalam 

konteks pemikiran dengan rekatan simbolik. Ini merupakan pengetahuan yang riil, 

segalanya terasa lebih asli untuk ada secara nyata” (Booth, 1974: 114 via Fisher, 

1984: 9). Pengoperasian prinsip rasionalitas naratif adalah identifikasi yang lebih 

daripada yang terbutuhkan (Burke, 1955: 20-26 via Fisher, 1984: 9).  

Rasionalitas naratif, tegas Fisher (1984: 9), berbeda dari rasionalitas tradi- 

sional dalam  jalan signifikan yang lain. Rasionalitas naratif  bukanlah suatu “un- 

dang-undang pemikiran” (laws of thought) dan bukanlah pula alasan normatif  

menurut aturan-aturan resep-resep pembuatan kalkulasi atau penarikan kesimpul- 

an. Rasionalitas tradisional mengusulkan sebagai fakta pada jalan orang berpikir 

ketika mereka secara benar atau dengan cara tertentu. MacInttyre (1978: 258 via 

Fisher, 1984: 9) mencatat, “Untuk memanggil suatu argumen yang keliru adalah 

senantiasa mendeskripsikan dan mengevaluasinya”.  
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Rasionalitas naratif, sebaliknya, adalah deskriptif, menawarkan suatu per-

hitungan, suatu pemahaman, dari berbagai pilihan dan aksi manusia, termasuk il-

mu pengetahuan (Gadamer, 1982; Heidegger, 1972; Holton, 1973; Ramsey, 1969 

via Fisher, 1984: 9). Pada saat yang sama, hal itu merupakan basis kritik, karena 

mengimplikasikan suatu praksis, masyarakat demokratik ideal (McGee, Scult, dan 

Kientz, 1983 via Fisher, 1984: 9). Rasionalitas tradisional mengimplikasikan jenis 

sistem hierarki, sebuah komunitas yang di dalamnya beberapa personel terkualifi- 

kasikan menghakimi dan memimpin serta beberapa personel mengikutinya. 

 

1.5.3  Jurnalisme Sastrawi 

Sementara itu, ungkap Kramer (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 21), manakala 

penulis, pembaca, guru bahasa, pustakawan, orang-orang di toko buku, dan pe-

review membicarakan nonfiksi naratif digresif (penuh lanturan, penyelewengan 

dari aturan penulisan yang standar), mereka dengan segera akan mengaitkannya 

dengan jurnalisme sastrawi. Terma yang sebelumnya muncul hasil cetusan Tom 

Wolfe, yaitu Jurnalisme Baru. Penciptaan suatu “pemberontakan karya jurnal- 

istik” di pertengahan 1960-an, hal itu kerap terujarkan dengan nada menggoda dan 

mengabaikan penggunaannya, sebab genre ini sesungguhnya tidak betul-betul 

alternatif terhadap genre jurnalisme terdahulu dan juga tidak betul-betul baru. 

 Sebagai seorang praktisi, Kramer (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 21) 

melihat “jurnalisme sastrawi” memiliki akurasi yang terperinci. Sepasang kata ini 

saling menandai, mewakili dan mendeskripsikan jenis nonfiksi dengan seni gaya 
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dan konstruksi naratif dengan asosiasi panjang menusuk dengan cepat ke esensi 

jurnalisme. 

 Jurnalisme jenis ini pada kenyataannya memiliki asal-usul yang panjang, 

tandas Kramer (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 21). Daniel Defoe, menulis 

sekitar tahun 1700, yang paling awal disebut oleh Norman Sims. Sedikit dari 

penulis sejarah bentuk tersebut. Daftar nama lain memasukkan Mark Twain di 

abad ke-19 dan Stephen Crane pada permulaan abad ke-20. Sebelum dan dekat 

setelah Perang Dunia II, hadir James Agee, Ernest Hemingway, A.J. Leibling, 

Joseph Mittchel, Lilian Ross, dan John Steinbeck dengan bentuk esai naratif. 

Kemudian Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, dan John Didion meng- 

ikutinya. Para penulis itu pun mulai mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai 

bagian dari suatu gerakan. Kesadaran publik tentang adanya genre yang berbeda 

mulai meningkat dengan perlahan. 

 Pada dekade 1970-an, John McPhee, Edward Hoagland, dan Richard 

Rhodes mengembangkan sayap dan pada dekade 1980-an juga memasukkan lu- 

sinan pasangan penulis muda yang memiliki perhatian terhadap jurnalisme sas- 

trawi, seperti Tracy Kidder dan Mark Singer, Richard Preston, dan Adrian Nicole 

Le Blanc. Para penulis muda itu mulai memublikasikan karya-karyanya pada usia 

20-an. Mereka belajar jurnalisme sastrawi dari seminar-seminar. Menurut Kramer 

(dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 22), ini tanda kehadiran sebuah genre baru. 

 Tanda lain, lanjut Kramer (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 22), para 

pe-review buku melihat adanya perubahan perlakuan mereka terhadap wilayah te- 

matik sosok karakter dalam karya-karya jurnalisme sastrawi mereka. Penulis-
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penulis itu menyoroti kehidupan rutin sehari-hari para ahli di bidang masing-

masing. Misalnya John McPhee dalam Basin and Range (1981) menggarap ru- 

tinitas kehidupan ahli geologi, lalu Traccy Kidder melukiskan kehidupan sehari-

hari programer komputer sebagaimana tertuang dalam The Soul of a New Machine 

(1982). Jurnalisme sastrawi telah menegakkan suatu lingkungan konsep yang tum- 

pang tindih dengan genre-genre hampir serupa, seperti laporan perjalanan, catatan 

harian, esai etnografi dan sejarah, sejumlah fiksi dan tulisan semifiksi yang berda- 

sarkan kejadian nyata. 

Jurnalisme sastrawi, menurut tawaran pengertian penulis kenamaan W. 

Ross Winterowd (dalam Putra, 2010: 62), merupakan jurnalisme naratif dengan 

teknik-teknik penceritaan novelis yang berkombinasi dengan kemampuan jurnalis 

memberikan perhatian dengan energi kedetailan, ketepatan, dan kecermatan dalam 

mengkreasikan pandangan penetratif secara lebih atas realitas.  

 Adapun Ensiklopedia Wikipedia (via Putra, 2010: 64) mengerangkai jur-

nalisme sastrawi dengam definisi, sebagai nonfiksi kreatif (kadang ada yang me-

nyebutnya nonfiksi sastrawi) sebagai salah satu tipe tulisan jurnalistik dengan me- 

manfaatkan keterampilan-keterampilan sastrawi dan mengambil “makanan”-nya 

dari fakta semata. Tak ada tempat bagi jurnalis yang mencurangi akurasi informa- 

si dengan mengatasnamakan imajinasi. 

 Sementara itu, Norman Sim (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 3) me- 

ngemukakan, jurnalisme sastrawi merujuk pada sosok laporan yang memiliki ke- 

dalaman, menggunakan teknik naratif, memberikan tempat yang lebih leluasa bagi 

suara penulis. Meski demikian, standar akurasi tinggi tetap menjadi pusaka anut- 
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an. Standar ini mengimplikasikan, semua materi yang tertuang dalam entitas genre 

ini adalah fakta. 

 Dari definisi-definisi di atas dapat terbenangmerahi dengan kesimpulan, 

sosok jurnalisme sastrawi merujuk ke arah pengertian: tulisan jurnalitik yang 

mengadopsi teknik sastra; “asupan gizi”-nya adalah fakta atau kehidupan nyata 

(bukan kehidupan rekaan sebagaimana dalam karya fiksi); perhatian terhadap 

penggambaran secara detail, kedalaman, kecermatan pendeskripsian fakta-fakta 

itu dengan mengadopsi teknik penceritaan sebagaimana karya sastra prosa (novel 

atau cerita pendek); serta ada keluasaan suara autor yang terkadang tergoda untuk 

“bersubjektif ria” dalam mendeskripsikan hasrat-hasrat pemihakannya hanya se- 

mata-mata terhadap fakta yang menyuguhkan human interest. 

Terkait dengan karakteristik, Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 9) 

menulis, pada 1970 Tom Wolfe melalui jurnalisme baru (cikal bakal jurnalisme 

sastrawi), menyodorkan sejumlah poin substansial, yaitu konstruksi adegan demi 

adegan, reportase yang menyerap segala kejadian (saturation reporting), peng- 

gunaan sudut pandang dan pendeskripsian detail latar kehidupan subjek.  

 Truman Capote (via Hersey dalam Adam dan Clark, 2006:152) menyebut 

karya Tom Wolfe In Cold Blood sebagai salah satu materpeace jurnalisme sas- 

trawi sebagai novel nonfiksi (nonfiction novel). Kemudian Tom Wolfe (via Her- 

sey dalam Adam dan Clark, ed., 2006: 157) menulis, jurnalis hanya membutuh- 

kan empat peralatan fiksi, yaitu kontruksi adegan demi adegan, dialog, sudut 

pandang, dan perincian status untuk menghadirkan kekuatan mengagumkan.  
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Selanjutnya pada 1984, sambung Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 

1995: 9), jurnalisme sastrawi menambahkan dengan seperangkat karakteristik 

dengan memasukkan reportase imersi (reportasi dengan memainkan temuan data 

penelitian), akurasi, suara autor, struktur, tanggung jawab, representasi simbolis. 

Sejumlah penulis lain yang Sims wawancarai mengaksentuasikan adanya keterli- 

batan personal dengan minat dan kreativitas artistik karya nonfiksi mereka.  

Setidaknya, jejak-jejak yang masih tertinggal dari jurnalisme sastrawi da- 

lam kolom-kolom Amir Machmud N.S. dalam Rubrik “Free Kick” di halaman 5 

Harian Suara Merdeka Edisi Minggu adalah karya nonfiksi kreatif. Sebab, tulisan-

tulisan tersebut merupakan fakta, setidaknya fakta yang sudah terkonstruksi media 

lain sebagai sumber acuan pengambilan dari kolumnis, hanya tidak dengan cara 

pengutipan seperti di lingkungan akademis.  

Selain itu juga masih ada teknik naratif, sekalipun tidak dalam bentuk 

maksimal sebagaimana tawaran Tom Wolfe (via Sims dalam Sims dan Kramer, 

ed, 1995: 9), konstruksi adegan demi adegan. Dalam kolom-kolom Amir Mach- 

mud N.S. ada upaya menarasikan data-data melalui pemaparan yang mengisah- 

kan, terkadang dalam blok-blok narasi yang terjajarkan begitu saja dengan benang 

merah berupa gagasan awal. Selanjutnya, prinsip “memberikan tempat yang lebih 

leluasa bagi suara penulis” (Sims dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 3) muncul 

lewat opini-opini kolumnis. 

Untuk lebih masuk ke dalam penelitian teks terhadap kolom-kolom sepak 

bola dalam Rubrik “Free Kick” di Harian Suara Merdeka Edisi Minggu, selan- 

jutnya penulis berupaya mempertajam subjek penelitian dengan panduan konsep 
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tentang keterkaitan erat jurnalisme sastrawi dengan narrative dan storytelling. 

Penajaman pengenalan subjek penelitian juga terwadahi dengan panduan konsep 

mengenai kolom sepak bola sebagai storytelling dan sebagai hiburan.  

Roh jurnalisme sastrawi sesungguhnya ada pada storytelling. Sims (dalam 

Sims dan Kramer, ed., 1995: 18) mengemukakan, menyimak jurnalisme sastrawi, 

para pembacanya tentu akan mempertanyakan, jika ini betul-betul nonfiksi atau 

jika autor menemukan sejumlah dialog dan detail, mengapa bisa membuat ka- 

rakter-karakter orang biasa menjadi tampak lebih riil? Siapa yang mampu me- 

nangkap seluruh percakapan atau memotret adegan-adegan sesuai dengan kebe- 

naran problem-problem yang sesungguhnya? 

 Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 18) menekankan, jurnalisme 

sastrawi memerlukan sebuah metode yang sulit untuk pelaporan. Tracy Kidder 

menghabiskan waktu setahun di rumah perawatan. Hari demi hari dia mencatat 

dan mendengarkan percakapan-percakapan. Katanya, “Saya hanya perlu berada di 

sini ketika sesuatu terjadi. Untuk melakukannya, saya cukup menjadi pasien. Saya 

dapat menghabiskan 500 menit untuk mencatat dan tidak menggunakan satu pun. 

Dan kemudian, dalam 10 menit segalanya terjadi.” 

 Durasi dan kedalaman pelaporan para jurnalis sastrawi adalah material 

mentah yang mereka butuhkan, tandas  Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 

18), tetapi itu tidak cukup. Detail-detail itu seharusnya benar. Sebagaimana Si- 

nger, Quammen, dan McPhee sebutkan, gagasan jurnalisme sastrawi berkembang 

dari fakta-fakta. Mark Kramer memperingatkan bahwa para pembaca jurnalisme 

sastrawi memiliki pengalaman inteligensi. Mereka mengetahui tentang dunia dan 
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bagaimana ia bekerja. Seorang penulis yang berbuat kekeliruan, yang tidak me- 

nyampaikan sebuah dunia yang realistis, akan kehilangan banyak pembaca yang 

memiliki bekal pengetahuan. 

 Seorang penulis dengan keahlian yang telah teruji dan menyediakan waktu 

setahun di rumah perawatan, ungkap Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 

18-19), atau mencurahkan pencermatan sehari-hari terhadap kehidupan di sekitar 

Sungai Mississipi, atau mengurai birokrasi Rusia juga memerlukan waktu yang 

sama lamanya dengan keterlibatannya sendiri dalam cerita. Pertautan personal 

dengan subjek justru mungkin tidak akan berada di tempat yang paling awal, te- 

tapi pekerjaan akan menjadi gairah dengan hasilnya membosankan alias tidak 

menarik, jika sesuatunya tidak berkembang.   

Kegiatan jurnalisme sastrawi yang mengkritik perbandingan dalam fiksi, 

ungkap Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 19), datang dari pengombina-

sian pertautan personal ini dengan perspektif-perspektif sosiologi dan antropolo- 

gi, catatan harian, fiksi, sejarah, dan pelaporan standar. Dalam esai “Blurred 

Genres”, Clifford Geertz via Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 19) mem-

pertanyakan, pencampuran berimbang perspektif-perspektif yang mengubah ima- 

jinasi sosiologis dan ilmuwan sosial kiri yang “bebas menajamkan karya mereka 

dalam terma-terma yang memiliki kepentingan lebih daripada menurut gagasan-

gagasan yang berterima”. Jurnalis-jurnalis sastrawi berada dalam lintas perbatasan 

dalam perspektif-perspektif yang lebih dalam pada kehidupan dan waktu sese- 

orang. 
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John McPhee via Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 19) menekan-

kan, dirinya tidak menyukai pengaburan antara fiksi dan nonfiksi. Meski demiki-

an, pendekatan personalnya terhadap topik-topik yang telah mendapat tenaga de-

ngan gambaran pada penemuan ilmu pengetahuan, teknik-teknik ilmu sosial, dan 

perspektif-perspektif dari teori sastra. 

Penulis-penulis lain lebih pada memuasi kesenangan dengan pengaburan 

itu, tandas Sims (dalam Sims dan Kramer, ed., 1995: 19), sepanjang para pemba-

canya memahami bahwa penulisnya tidak memolesnya dengan rekaan. “Tulisan-

ku lebih mirip fiksi,” ungkap Tracy Kidder (via Sim  dalam Sims dan Kramer, ed., 

1995: 19). “Beberapa orang mengkritik penulis-penulis nonfiksi dengan pende-

katan teknik-teknik serta peralatan tulisan fiksi. Teknik-teknik itu, kecuali pene-

muan karakter  dan detail, tidak pernah menjadi milik fiksi. Mereka adalah kepu- 

nyaan storytelling.” 

Dalam karya nonfiksi seperti jurnalisme sastrawi, ungkap Sims (Sims dan 

Kramer, ed., 1995: 19), penulisnya dapat menciptakan tone dan sudut pandang. 

Sudut pandang memengaruhi sebaga sesuatu yang mengikuti. Itu seperti belokan 

jalan. Suatu kali sang penulis membuat belokan, semua pun mengikuti. Jika sang 

penulis ingin mengubah sesuatu, dia seharusnya bergerak pada jalan kembali ke 

arah keputusan semula.  

Kaur (2012: 55) mengungkapkan, melintasi waktu dan ruang, banyak pe- 

nulis berbakat yang tak dapat terabaikan kehadirannya untuk mengaburkan batas-

batas antara fakta dan fiksi dengan penyediaan pandangan-pandangan segar terkait 
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dengan isu-isu mayor ataupun minor. Para jurnalis sastrawi memercayai adanya 

supremasi objektivitas dan peran pencerita (storyteller) sebagai mediator realitas. 

Pernyataan bahwa jurnalisme sastrawi, ungkap Kaur (2012: 55), menjadi 

salah satu jenis dari novel nonfiksi, seharusnya lebih mendapatkan sentuhan pem-

bacaan pada tekniknya daripada kontennya. Jurnalisme sastrawi itu mengikat para 

pembacanya dengan adegan, dialog, karakter, dalam pembukaan rahasia suatu 

desain. Jadi, apakah yang akan seseorang sebut ketika dia menemukan ciri-ciri 

teks yang digresif, naratif, dan nonfiksi. Lebih dari setengah abad lalu, teks-teks 

yang sedemikian tersohor dengan terma Tom Wolfe sebagai Jurnalisme Baru 

(New Journalism). Tetapi kini, praktisi lebih memilih menyebutnya jurnalisme 

sastrawi (literary journalism). 

Dengan demikian, lanjut Kaur (2012: 5), ada dua unsur kata yang mem-

bentuknya, yaitu “sastrawi” (literary) dan “jurnalisme” (journalism). Konsep 

“sastrawi” untuk merujuk pada penggunaan seni gaya penulisannya, sedangkan 

“jurnalisme” mengacu pada pengambilan apa yang aktual terjadi di sekitar seba-

gai kontennya. Tindakan penggabungan ini menimbulkan kesulitas untuk mendi-

ferensiasi keduanya.  

Para penulis mengkreasikan kembali cerita-cerita nyata dalam bentuk na-

ratif, tandas Kaur (2012: 55), sebagai ganti pemberian penajaman terhadap teks 

yang berisikan fakta. Jurnalisme sastrawi membutuhkan pelaporan dengan keter-

libatan yang mendalam (immersion reporting), ketelitian atau kesaksamaan (accu-

racy), penstrukturan yang hati-hati (careful structuring), banyak autor yang terli-

bat sehingga dapat menjadi pertimbangan sebagai sastra atau seni.  
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Untuk secara langsung dan membuatnya masuk akal, ujar Kaur (2012: 55), 

autor-autor dalam jurnalisme sastrawi tidak menggunakan adegan-adegan kompo-

sit (gabungan) mengikuti kronologi, tidak memalsukan kejadian-kejadian, mem-

buat kutipan-kutipan yang benar, menggunakan pikiran-pikiran dan memori-

memori personal dari para sumber. Konvensi ini, menurut Kramer sebagaimana 

terkutip Kaur, dalam garis penjagaan keyakinan terhadap genre ini. 

Ketika berlangsung penarasian adegan-adegan, papar Kaur (2012: 55),  

para autor memperlakukan kejadian yang berlaku sekarang tanpa pengaburan atau 

pengkreasian berbagai kebingungan di dalam pikiran pembaca, maka penggunaan 

penjelasan sederhana sangat perlu. Para autor itu menggambarkan sumber-sumber 

jurnalisme, penggunaan secara tajam, langsung, dan naratif faktual. Sementara itu, 

pemanfaatan jalinan kompleks teknik-teknik sastra untuk memproduksi efek ke-

hidupan riil yang membuncahkan suatu keinginan kuat.  

Lintasan-lintasan cerita yang dekriptif ekstensif, obsesi-obsesi, pengolek-

sian-pengoleksian kembali, flashback dengan motif-motif psikologis yang detail, 

inklusi subplot-subplot dalam naratif yang lebih luas, dan terperinci dari poin-poin 

dalam waktu dan lokasi khusus merupakan teknik-teknik yang tergunakan (Kaur, 

2012: 55). Akan dari bentuk distingtif tulisan ini, apa pun sebutannya: fiksi jur- 

nalistik (journalistic  fiction),  jurnalisme baru (new journalism), jurnalisme sas- 

trawi (literary journalism), atau nonfiksi kreatif (creative nonfiction), dapat 

terselidiki kehadirannya paling tidak sekitar akhir abad ke-19. 

Banyak penulis populer, tutur Kaur (2012: 55), dari sejarah pemraktikkan 

genre ini adalah Daniel Defoe (merupakan sosok paling awal, menurut Norman 
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Sims), Mark Twain (abad ke-18), Stephen Crane (abad ke-19). Kemudian para 

autor yang menulis sebelum dan sesudah Perang Dunia II, yaitu James Agee, 

Ernest Hemingway, A.J. Leibling, Joseph Mitchell, Lilian Ross, John Steinbeck, 

Norman Mailer, Truman Capote, Tom Wolfe, Joan Didion, John McPhee, Edward 

Hoagland, Richard Rhodes, Tracy Kidder, Mark Singer, Richard Preston, Adrian 

Nicole Le Blanc, dan Don DeLillo. Sementara itu, V.S. Naipaul, dan Shiva Nai- 

paul merupakan beberapa jurnalis sastrawi dari India. 

Gaya Norman Mailer, Thompson Herr, Truman Capote, Tom Wolfe, dan 

beberapa yang jurnalis yang tampil lebih kemudian lagi, ungkap Kaur (2012: 55), 

bisa jadi tidak persis sama tetapi secara pasti menggunakan pendekatan jurnalisme 

sastrawi yang sarat dengan muatan naratif di dalamnya. Para penulis tersebut di 

atas secara meyakinkan menandakan tipikal trasformasi pengalaman personal ke 

dalam terma presentasi asli.  

Kesenjangan antara tulisan fiksional dan faktual telah memendekkan sede- 

mikian rupa, tandas Kaur (2012: 55), atas suatu keluasan perbedaan antardua hal 

yang secara praktik terhapuskan. Penggambaran pada teknik-teknik novel realis, 

para penulis mengembangkan suatu gaya naratif baru pelaporan yang bertujuan 

pada pengurangan jarak antara pengamat dan yang diamati, antara subjek dan 

objek. 

Banyak kritik dari kalangan akademisi, tandas Kaur (2012: 55), termasuk 

Tom Wolfe, John Hartsock, Norman Sims, Mark Kramer, Chris Anderson, John 

Hellman, John Hollowell, Barbara Lounsberry, Thomas Connery, A.J. Kaul, Ke-

vin Karrane, Ben Yagoda, John J. Pauly, Luis Dudek, R. Thomas Berner, Ronald 
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Weber, Everette Dennis, Michel L. Johnson, James Emmet Murphy, Dan Hallin, 

D.L. Eason, Robert Boynton dan lain-lain telah menggaet perhatian besar terha- 

dap entitas kesusasteraan pada genre jurnalisme sastrawi. 

Contohnya, ungkap Kaur (2012: 56), buku John C. Hartsock, A History of 

American Literary Journalism: The Emergance of a Modern Literary Form, 

adalah yang paling berpengaruh. Buku hasil jerih editorial Ronald Weber, The 

Reporter as Artist: A Look at the New Journalism Controversy, mengetengahkan 

koleksi pilihan karya-karya kontemporer tentang kontroversi yang muncul pada 

saat awal. Beberapa esai dalam buku Norman Sims (editor), Literary Journalsm in 

the  Twentieth Century, juga terkait dengan fiksi jurnalistik.  

Profil-profil biografis dan kritis tentang para jurnalis penganut Jurnalisme 

Baru, ungkap Kaur (2012: 56) dapat ditemukan dalam buku Thomas Connery 

(editor), A Sourcebook of American Literary Journalism: Representative Writers 

in an Emerging Genre, dan buku Edd Applegate, Literary Journalism: A Biogra-

phical Dictionary of  Writers and Editors. 

Kebanyakan bidang praktis genre ini, ujar Kaur (2012: 56), para autornya 

mendalami dunia-dunia subjek mereka dengan penelitian untuk menemukan sisi-

sisi yang lebih khusus mengenai akurasi dalam pemberian informasi, pemberian 

akses pada hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh saja sehingga mendapatkan ke-

sepadanan dengan kejadian-kejadian kehidupan nyata yang luar biasa, penolakan 

reaksi-reaksi personal, penggunaan gaya sederhana yang elegan dan sederhana, 

pemanfaatan kombinasi gerakan peristiwa ke belakang dan ke depan sehingga 
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membentuk plot, deskripsi efektif, dan pengasumsian adegan demi adegan res- 

pons pembaca terhadap peristiwa-peristiwa. 

Matthew Ricketson (2001: 156-157 via Kaur, 2012: 56) mengarakterisasi- 

kan jurnalisme sastrawi sebagai subjek-subjek pilihan dari dunia nyata; melewati 

penelitian yang mendalam dan lengkap; meminjam teknik novel dari dunia fiksi; 

suara personal; gaya prosa sastra, dan bertujuan untuk menemukan makna yang 

tergarisbawahi. 

Kaur (2012: 56) dalam artikel ilmiah jurnalnya itu menunjukkan bagai-

mana figur-figur jurnalis sastrawi memanfaatkan keterampilan riset jurnalistik-

nya untuk mengkreasikan kesolidan, pendukungan aspek faktual tema-tema sas-

trawi pada tema-tema sastra mereka, dan kesan-kesan deskriptif  yang berkekuat- 

an sehingga karakterisasi manusia begitu hidup.  

Konsep storytelling pada hakikatnya memang sangat dekat dengan naratif. 

Story itu sendiri dalam wilayah konsepsional jurnalisme, berdasarkan Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1987: 852) merujuk ke pe- 

ngertian “tulisan deskriptif di surat kabar yang di dalamnya terdapat kejadian-

kejadian, situasi dan sebagainya yang relevan penggunaannya untuk jenis tulisan 

itu” (any descriptive article in newspaper; an events, situation etc, suitable for 

such as an article). Dengan demikian, storytelling  dalam konteks ini menempat- 

kan jurnalis atau wartawan yang bertindak sebagai storyteller menyampaikan 

story (sesuai dengan pengertian di ranah jurnalisme di atas). 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (1987: 561) 

mengikatkan naratif dengan storytelling. Terbukti, lema (entry) narrative bermak- 
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na “komposisi yang terdiri atas storytelling” (composition that consists of story- 

telling) dan “dalam bentuk, atau berkaitan dengan storytelling” (in the form, con- 

cerned with, storytelling). Karena itu, literary journalism memiliki beberapa nama 

lain yang lekat dengan kata “naratif”, seperti narrative journalism, journalistic 

narrative, narrative nonfiction writing, documentary narrative (Putra, 2010: 48). 

Thomas B. Connery (1992: 17 via Putra, 2010: 49) mengemukakan, apa 

pun sebutan yang terpakai: narrative journalism, literary journalism, atau jour- 

nalistic narrative, tipe tulisan yang terdefinisikan terma-terma itu merupakan 

paduan antara reporting dan storytelling. Meskipun cabang jurnalisme ini tidak 

menerapkan objektivitas secara murni yang acapkali terasosiasikan dengan profe-

si wartawan, para penulis jurnalisme naratif tetap menjunjung tinggi integritas dan 

profesionalisme melalui kepiawaian mereka mengolah pengalaman manusia, me- 

lukiskan penderitaan dan emosi-emosinya dengan kata-kata. Para jurnalis naratif 

membungkusnya dengan realisme sosial dan mengunyah fakta sebagaimana jur-

nalis romantik yang berasumsi bahwa realitas itu tertemukan dengan pemfokusan 

pada internal, lebih daripada eksternal, proses dan gerakan-gerakan pemanusiaan 

yang menempatkan perasaan-perasaan dan emosi-emosi yang lebih esensial untuk 

kehidupan manusia daripada gagasan-gagasannya. 

Kolom-kolom Amir Machmud N.S menunjukkan ciri-ciri naratif atau 

storytelling sebagai roh jurnalisme sastrawi, kecuali pada pendeskripsian yang 

tidak panjang lebar. Bahkan cenderung relatif pendek, karena hanya pada kisaran 

500-800 kata, dalam satu kali terbitan (tiap minggu satu kali). Meski demikian, 
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kolom-kolom sepak bola tersebut memenuhi pertimbangan-pertimbangan sosok 

teks naratif  yang melekat di dalamnya konsep-konsep storytelling. 

Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: xii-xiii) mengemu- 

kakan tujuh pertimbangan suatu teks memenuhi kecirikhasan naratif dalam taut- 

annya dengan jurnalisme sastrawi. Pertama, fakta menjadi aliran utama yang me-

rasuki tubuh teks. Nama-nama orang dan tempat sesuai dengan yang tersediakan 

di wilayah fakta. Kejadian-kejadian yang terlukiskan pun betul-betul merupakan 

fakta. Bahasa tidak harus puitis, tapi tidak meminggirkan kemungkinan-kemung- 

kinan kreasi berbahasa yang mampu keluar dari penjara ekspresi rutin sehari-hari.  

 Kedua, menurut Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: 

xiii), dalam teks naratif terdapat adanya konflik. Dalam kolom-kolom sepak bola 

Amir Machmud N.S., konflik yang muncul biasanya terkait dengan pemain sepak 

bola dengan hati nuraninya, seperti pemain Liverpool Robbie Fowler ketika tim- 

nya melawan Chealse pada 24 Maret 1987. Dalam laga itu, timnya mendapat 

penalti, karena wasit menyatakan kiper Chealse waktu itu, David Seaman, telah 

melanggarnya sehingga dia terjatuh. Padahal Fowler merasa tidak ada kontak fisik 

dengan David Seamen. Dan, Fowler pun memenangkan hati nuraninya dengan 

sengaja menendang ke jangkauan sang kiper. 

 Ketiga, ungkap Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: xiv) 

suatu teks memiliki ciri narasi manakala di dalamnya terdapat karakter. Karakter-

karakter ini memiliki fungsi untuk membantu mengikat cerita. Dalam kolom-

kolom sepak bola Amir Machmud N.S. banyak terdapat karakter. Untuk pemain 

sepak bola, sebut saja Lionel Messi, Frank Lampard, Mario Barwuah Balotelli, 
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David de Gea, Christiano Ronaldo, Wayne Rooney. Untuk pelatih sepak bola, 

sebut saja Arsene Winger, Sir Alex Ferguson, David Moyes, Jose Mourinho. 

 Keempat, lanjut Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: 

xiv), teks yang memenuhi kriteria naratif apabila ia hadir dari kreator teks yang 

memiliki akses kepada para karakter. Pada kolom-kolom sepak bola Amir Mach-

mud N.S., akses itu agaknya muncul berkat keluasan pengetahuannya tentang 

dunia olahraga yang memang sangat dia cintai semenjak remaja. Dr. Hedi Pudjo- 

santoso, M.Si., sahabat Amir Machmud N.S. ketika masa SMA di Magelang, 

dalam salah satu pertemuan mata kuliah Sosiologi Media di hadapan para maha- 

siswa Angkatan V Kebijakan Media, Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Di- 

ponegoro pernah menuturkan, Amir Machmud N.S. adalah sosok yang memiliki 

perhatian besar terhadap dunia olahraga, terutama sepak bola, rajin memperkaya 

pengetahuannya dengan berbagai referensi olahraga. Bahkan, menurut penuturan 

Dr. Hedi Pudjosantoso, M.Si., Amir Machmud N.S. memiliki kemampuan luar 

biasa untuk mengingat detail event olahraga menonjol.   

 Kelima, papar Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: xiv), 

pertimbangan berikutnya sehingga suatu teks memenuhi kriteria sebagai narasi 

adalah adanya emosi yang tergambarkan melibat dalam diri karakter-karakter. 

Pada kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S. pun unsur emosi terdeskrip-

sikan di dalamnya. Misalnya ketika mengungkap emosi yang mengguyur sekujur 

kiprah Wayne Rooney yang mulai kehilangan ledakan-ledakan kegairahannya 

sebagai pesepak bola profesional di Manchester United dalam salah satu kolom. 
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 Keenam, lanjut Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: xv),   

dalam teks narasi terdapat series of time yang mengusung konsekuensi pengerang-

kaan struktur waktu, bisa linier kronologis (dari awal hingga akhir) atau bisa pula 

kilas ke belakang (flashback). Ada perjalanan waktu yang dapat terbaca dalam 

teks narasi. Kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S. pun terdapat series of 

time, kebanyakan berupa kilas balik. Salah satu misal, kolomnya untuk menyam-

but kedatangan Arsenal pada pertengahan 2013. Dalam kolom ini, Amir Mach- 

mud N.S. dengan fasih mengilas balik kehadiran The Gunners di Indonesia pada 

1983 dan menelan kekalahan 0-2 dari NIAC Mitra karena mereka “diakali” harus 

bermain di tengah hari di Stadiun Gelora 10 November Surabaya. 

 Ketujuh, tambah Robert Vare (dalam Harsono dan Setiyono, ed., 2005: 

xv), ada unsur kebaruan dalam teks narasi itu. Setidaknya unsur kebaruan yang 

dapat penulis temukan pada kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S., para 

pembaca tidak hanya tercekoki selebrasi-selebrasi kemenangan, kehebatan tim, 

kepiawaian pelatih, atau kebrilianan aksi-aksi para pemain. Dia juga antara lain 

memberi perhatian kepada para pemain yang dahulu pernah menunjukkan kece- 

merlangan penampilannya, tapi kemudian harus mengucapkan selamat tinggal 

kepada masa keemasannya itu, terdesak kehadiran amunisi-amunisi baru yang 

lebih terbutuhkan dalam konstelasi strategi tim.  

 

1.5.4  Kolom sebagai Storytelling 

Kolom-kolom sepak bola yang tertuang dalam Rubrik “Free Kick” Amir Mach- 

mud N.S di halaman 5 Harian Suara Merdeka Edisi Minggu menunjukkan sosok- 
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nya yang hendak menggerakkan penarasian gagasan-gagasan informatif, argu- 

mentatif,  dan persuasifnya. Ini catatan yang layak tertorehkan pada konsep kolom 

sebagai storytelling. 

 Namun sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya Bab I ini menekan-

kan pengertian kolom. Franklin (et al, 2005: 38) mengemukakan, kolom kadang-

kadang terkategorisasikan sebagai jurnalisme personal, merupakan pengembangan 

dan perbaikan dari esai-esai tradisional dan menjadi menu sajian pada era kon- 

sumsi surat kabar. Kolom cenderung merespons kejadian-kejadian kontemporer 

dan membagi pengalaman, biasanya muncul secara reguler pada publikasi yang 

sama (Silvester, 1997: xi via Franklin et al, 2005: 38).  

Peran penulis kolom (disebut kolomnis), ungkap Franklin (et al, 2005: 39) 

mengutip Silvester (1997: xiv), menurut sejarawan, telah berubah “dari guru atau 

penghibur hingga penonton pasif yang merekam kesenangan-kesenangan dalam 

kehidupan sehari-hari”. MacArthur (2004: 39 via Franklin et al, 2005: 39) mene-

gaskan, definisi terbaik kolom adalah bacaan baik yang men-setting pembaca pada 

hari-harinya, membantu mendefinisikan pandangan-pandangan para pembacanya, 

atau mengujarkan pemikiran-pemikiran yang membuat para pembacanya mungkin 

setuju atau justru membuatnya tidak setuju, atau para pembaca itu membacanya 

karena mereka ingin dapat memahaminya meskipun dengan relatif susah payah.”  

Selanjutnya mengenai kolom dalam tautannya dengan storytelling. Bird 

dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 207) mengemukakan, 

apresiasi berita (termasuk esai-esai dalam kolom sebagai konten media) sebagai 

penyedia mitos sebuah kerangka kerja untuk mencapai suatu pemahaman budaya 
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yang lebih dalam ketika kita menganalisisnya secara khusus. Dorongan universal 

menuju cerita atau pengekspresian cerita (storytelling) kelihatan sebagai kekuatan 

yang pernah ada dalam budaya kontemporer.  

 Dalam jurnalisme meskipun piramida terbalik konvensional yang tetap 

dominan, reporter memanfaatkan penggunaan ekstensif cerita, secara khusus de- 

ngan lead anekdot yang berada di mana-mana (Black, 2001 via Bird dan Dar- 

denne  dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 207). Atau, dalam tulisan na- 

ratif yang lebih secara sadar melukis pada tradisi “baru” atau jurnalisme sastrawi 

dan fiksi (lihat Boyton, 2005; Kerrane dan Yagoda, 1998 via Bird dan Dardenne 

dalam dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 207). Reality show di televisi 

yang telah berkembang menjadi berita tabloid televisi, mencari untuk menjanjikan 

kepada para pemirsa dengan pengerjaan secara esensial seri-seri cerita mini, yang 

seperti berita, berjemur di bawah terik aura “kebenaran”.  

Sebuah “cerita” adalah berbeda dari urutan kronologi yang sederhana, 

karena perlu ada landasan koherensi dan makna. Sebuah cerita memiliki sebuah 

poin, dan ia eksis dengan sebuah leksikon budaya dari tema-tema yang dapat ter- 

pahami. Para akademikus berkemampuan menyusun berita analisis yang panjang 

sebagai bentuk storytelling. Beberapa autor mencatat bahwa sebagai sebuah genre, 

berita berutang budi pada tradisi lisan, balada populer, naskah-naskah cerita kuno, 

dan sebagainya (Bird, 1992; Dardenne, 1990, 1998; Ettema dan Glasser, 1988 via 

Bird dan Dardenne dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 207). 

Percobaan awal mengeksplorasi gagasan-gagasan ini termasuk studi pio- 

ner Hughes (1968), yang menurut Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Ha- 
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nitzsch, ed., 2009: 207), tentang cerita human interest, yang dia catat sebagai 

cerita khusus seperti “anak yang tersesat” (the lost child), mengikuti dan menen- 

tukan persepsi dan perkembangan “cerita itu” (the story). 

 Pada 1975, Darnton menulis sebuah esai off-cited tentang pengalamannya 

di newsroom Surat Kabar New York Times yang menunjukkan, bagaimana jurnalis 

menggunakan tema-tema mistik. Dan, menyediakan contoh-contoh personal ten-

tang bagaimana mereka memperoleh kutipan khusus untuk cerita-cerita standar.  

Darnton (1975: 190) via Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, 

ed., 2009: 207) menuturkan, “Manakala membutuhkan kutipan seperti itu, saya 

menggunakannya, sebagaimana beberapa yang lain (...) untuk kami ketahui apa- 

kah ibu merasa kehilangan dan ayah bermuram durja seharusnya mengatakan, dan 

bahkan mungkin terdengar mereka berbicara dalam pikiran kami daripada dalam 

pikiran mereka sendiri.”  

 Pada dekade 1980-an, banyak penulis mengeksplorasi gagasan-gagasan 

berita (dan konten media pada umumnya-MJ) sebagai naratif, baik dalam publi- 

kasi akademik maupun profesional. Contoh, Sibbison (1988) via Bird dan Dar- 

denne (dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 207-208) menyimpulkan, pu- 

blikasi-publikasi arus utama, seperti Newsweek, The Los Angeles Times, dan The 

Boston Globe yang secara konsisten meliput cerita medis menurut konvensi “ce- 

rita yang melakukan terobosan medis” (medical breakthrough story), bahkan tat- 

kala tidak terjustifikasi fakta. 

 Barkin (1984) melalui Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanit- 

zsch, ed., 2009: 208) mensketsakan klaim dasar adalah pencerita. Ettema dan 
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Glasser (1988:11), menurut kutipan Bird dan Dardenne, mengaplikasi teori Mink 

dan White untuk menyimpulkan, jurnalisme investigatif mempertahankan kebaik- 

an tradisional dengan penyampaian cerita-cerita terbaik memelihara jurnalisme 

investigatif dan terkadang memutakhirkan interpretasi yang bersifat permufakatan 

terkait dengan benar dan salah, perasaan tanpa dosa dan perasaan berdosa, dengan 

pengaplikasian pada kasus yang berada dalam genggaman tangan, meskipun ja- 

rang ada analisis atau kritik terhadap interpretasi sedemikian. 

 Karya Ettema dan Glasser penting dalam penggarisbawahan ide-ide bahwa 

berita merupakan sebuah “pemoralan” (moralizing) bentuk wacana yang dapat se- 

cara aktual dapat merusak pertimbangan rasional dan sifat penyebaran isu-isu so- 

sial yang tidak signifikan. Pada dekade 1980-an itu pula, Bird dan Dardenne (da- 

lam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 208) bersama para pakar lain meng-    

usung konsep berita sebagai naratif, menawarkan apa yang mereka harapkan men- 

jadi kerangka kerja teoretis koheren untuk pemahaman berita sebagai storytelling, 

seperti Ettema dan Glasser, bahwa dorongan untuk mengungkapkan cerita dalam 

memandu jurnalis ke kerangka dunia dalam jalan konvensional yang sering me- 

nguatkan kembali keadaan ideologi.  

Konsep jurnalisme cerita bergema melintas berbagai disiplin. Dalam ke- 

sehatan masyarakat, Golden (2000) dalam Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   

dan  Hanitzsch, ed., 2009: 208) menganalisis sebuah berita cerita mengenai peno- 

lakan bartender melayani minuman beralkohol terhadap perempuan hamil. Seba- 

gian besar publik memperdebatkan pertanggungjawaban perempuan dan masyara- 

kat terkait dengan penolakan itu, dengan pengembangan bangunan naratif yang 
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luas tentang korban (para perempuan dan penolakan?) dan penjahat yang bersalah 

(perempuan atau moralis yang menekan?). 

 Golden mengambil identifikasi di atas mitos dan cerita atas tema-tema 

yang muncul ke dalam analisis bagaimana tema-tema itu beroperasi di kasus yang 

khusus, dan bagaimana efeknya dengan kehidupan orang-orang dan kebijakan 

publik. Senada dengan itu, Bird (2003) sebagaimana terkutip kembali dalam Bird 

dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, ed., 2009: 208), melihatnya de- 

ngan versi tatapan pada peristiwa berulang dan teratur dari sebuah cerita tentang 

perempuan yang tertular dari lelaki pengidap AIDS. Cerita itu, dengan dampak 

raksasa pada puncak ketakutan terhadap AIDS di pertengahan 1990-an, mem- 

bangkitkan perasaan dengan tema-tema pembentukan secara ideal pola yang tidak 

terubah yang memiliki sejarah seluruh keadaan lahirian, wanita yang eksotis dan 

berbahaya, kekuatan penggoda. Kebanyakan dari kekuatan itu berasal dari stereo -

tipe kuno dan kebimbangan.  

Bagaimanapun, lanjut Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanitz- 

sch, ed., 2009: 208), keadaan yang muncul tiba-tiba awal 1990-an mengatribut- 

kan secara signifikan pada pengaruhnya. Itulah kerja budaya yang aktif  pada mo- 

men, suatu periode waktu keberlangsungan suatu perbincangan soal keprihatinan 

terhadap masalah-masalah ras, gender, dan praktik seksual. Keuntungan perban- 

dingan lintas kultural dari analisis tertutup teknik naratif manakala muncul perta- 

nyaan: Bagaimana cerita-cerita dari budaya-budaya yang berlainan satu sama lain 

lebih daripada konvensional? Bagaimana kita semua dapat sama? 
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 Wardle (2003) via Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, 

ed.,2009: 208) mengomparasikan begitu banyak naratif jurnalistik tentang Theo- 

dore Kaczynksi (the US “Unbomber) dan David Copeland (the UK “Nailbomber) 

yang keduanya terdiagnosis sebagai skizofrenia yang paranoid dan sama-sama 

melakukan percobaan kejahatan yang terliput secara luas. Wardle menyimpulkan, 

berita-berita di Britania Raya memiliki keistimewaan untuk meliput “cerita ten- 

tang kejahatan”, ketika berita-berita Amerika Serikat fokus pada “cerita tentang 

pengadilan”, dengan tidak mengeksplorasi isu-isu signifikan tentang penyakit 

mental dalam kasus-kasus yang tengah naik daun.  

 Studi Wardle, papar Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen dan Hanitzsch, 

ed., 2009: 208), bergerak dari analisis detail tentang cerita-cerita individual untuk 

menginterpretasikan “cerita itu” (the story) sebagai kejadian-kejadian (events), 

tetapi tidak mengajukan pertanyaan logis berikutnya: Mengapa terjadi perbedaan 

antardua konteks kebudayaan? Area ini menyentuh potensi besar analisis naratif, 

yang dapat mengeksplorasi perbedaan tema-tema pusat menuju konteks budaya 

yang khusus. Pada kenyataanya, para akademikus jarang menganalisis berita lin- 

tas budaya. Para cendekiawan jarang menganalisis berita sebagai bagian dari feno- 

mena lintas kultural,  karena tugas pengecilan dari pendeskripsian “berita” lebih 

daripada suatu budaya dan pelingkarannya untuk mengetahui tema-tema. Sekali-

sekali, pakar antropologi menyentuh pertanyaan-pertanyaan ini. 

 Kottak (1990) via  Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen   dan  Hanitzsch, 

ed., 2009: 208) mengontraskan berita televisi nasional di Brasil dan Amerika Se- 

rikat, menunjukkan masing-masing fokus pada warga, negara bangsa, urusan in- 
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ternasional, tetapi keseimbangan di antara keduanya sama sekali berlainan. Berita-

berita Brasil sering memainkan cerita tentang perkembangan teknologi Amerika 

Serikat (reproduktif misalnya) yang memperlihatkan diri sebagai “musuh” nilai-

nilai lokal tradisional.  

Kottak (1990-92 via  Bird dan Dardenne (dalam Jorgensen dan Hanitzsch, 

ed., 2009: 209) memperdebatkan tema yang meyakinkan orang-orang Brasil “ste- 

reotipe warga Amerika Serikat sebagai pengembang kemajuan teknologi tetapi 

ada sesuatu yang mengurangi keindahannya (...) budaya Amerika terkadang mem- 

bawa kemampuan untuk membangun dan menciptakan ekstremitas yang tidak 

manusiawi”.  Analisis seperti ini dapat bergerak ke depan, pelingkaran tema-tema 

identifikasi yang lebih luar dan lebih mengakar mendalam karakteristik-karak- 

teristik budaya spesifik.  

Sementara itu, Sterling (2009: 953) menulis, storytelling sebagai mode 

pusat dari komunikasi manusia dan jurnalis dapat hadir sebagai narator utama 

untuk kejadian-kejadian publik dalam masyarakat kontemporer. Berita (termasuk 

esai) bercerita, produk jurnalisme, mengangkat sebuah perbedaan, genre naratif 

nonfiksional. Berita-berita bercerita itu berbagi dengan tipe lain dari naratif  se- 

bagai sebuah kepercayaan terhadap peralatan storytelling menjadi makna pem- 

buatan kesadaran dunia, tetapi berlainan dengan dalam struktur mereka, otoritas 

kultural, peran sosial, dan relasi dengan realitas. 

 Sterling (2009: 953) menekankan, pengaruh dengan apa yang datang 

dengan sebutan “belokan naratif” (narrative turn) dalam ilmu sosial dan kema-

nusiaan. Di lingkungan cendekiawan, temuan kualitas naratif dalam berita mun-
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cul pada pertengahan dekade 1970-an, dan mendapat momentum pengembangan 

pada awal 1990-an, serta terus bertumbuh subur pada awal abad ke-21 ini.  

 Penekanan investigasi ini merupakan suatu penghargaan yang berkem- 

bang, ungkap Sterling (2009: 953), pada signifikansi naratif dalam pemahaman 

terhadap berita (dan konten media pada umumnya). Bagaimanapun, tradisi akade- 

mik yang berbeda menguatkan dimensi-dimensi yang berbeda tentang hubungan 

antara berita dan naratif. Dari perspektif sastra atau linguistik, penekanannya pada 

bentuk naratif  (narrative form) dan gaya naratif (narrative style), ketika peng- 

asumsian itu hanya bagian cerita berita yang distrukturkan sebagai naratif atau 

memiliki kualitas naratif. 

 Dari perspektif filosofi, ujar Sterling (2009: 953),  penekanannya pada sta-

tus epistemologi semua berita berkisah sebagai konstruksi  lebih daripada repre-

sentasi objektif  dari realitas. Dari perspektif budaya atau cerita rakyat, kekuatan 

itu adalah pada peran yang dimainkan oleh berita-berita berkisah dalam pengeks-

presian dan peyakinan kembali serta peraihan kemenangan atas nilai-nilai, keper-

cayaan-kepercayaan, dan ideologi-ideologi, yang secara khusus melalui kreasi dan 

penceritaan kembali mitos-mitos kultural.  

Sebagai suatu bentuk berita (termasuk esai sebagai konten media), ungkap 

Sterling (2009: 953), atau gaya penulisan, berita-berita berkisah yang naratif se- 

ring terdeskripsikan sebagai berdiri di oposisi dengan gaya piramida terbalik (tem- 

pat fakta-fakta dipresentasikan dalam suatu keteraturan turunan dari yang pen- 

ting), kronik-kronik sederhana, atau lebih umum dari “model informasi” jurnal- 

isme, yang menguatkan secara faktual di atas estetika atau emosi. 
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 Model informasi, ucap Sterling (2009: 953), yang berkembang menuju ak-

hir abad ke-19 dan memasuki abad ke-20, marginalisasi yang terlihat sebagai gaya 

naratif dalam dukungan terhadap pusat kenyataan, gaya hard news. Jurnalisme 

naratif pun telah mencapai popularitas yang terbarukan di awal abad ke-21, tem- 

pat berita-berita tradisional mencari strategi menyediakan nilai-nilai tambahan pa- 

da informasi online yang dapat termanfaatkan. 

 Jurnalisme naratif, ucap Sterling (2009: 953), yang bergerak di atas seka-

dar pemberian fakta-fakta adalah salah satu strategi. Sebuah definisi sempit ten- 

tang berita berkisah yang merujuk pada teks yang mulai dengan anekdot lebih 

dari- pada suatu lead penyimpulan dan proses mendeskripsikan kejadian-kejadian 

dalam keteraturan sekuensial lebih daripada persembahan informasi  dalam keter- 

aturan turun-temurun yang penting.  

 Suatu pandangan yang lebih luas dari bentuk naratif dalam berita, tandas 

Sterling (2009: 953), menunjukkan berita berkisah mempersatukan peralatan nara- 

tif sebagai deretan lebar sebagai struktur temporal, latar belakang, sudut pandang, 

karakterisasi, personalisasi, konflik, dialog, suspens, klimaks, metafora, atau ironi. 

Strategi naratif bermacam-macam ini dapat ditemukan dalam kombinasi berbeda 

dan tingkatan yang berbeda teks berita cetak atau penyiaran.    

 Mereka juga melayani berbagai tujuan, ungkap Sterling (2009: 953), dari 

penarikan atensi pembaca/pemirsa melalui pengerangkaan ideologis dan pema-

panan autoritas jurnalistik. Teks berita, dengan demikian memiliki perbedaan 

tingkatan narativitas lebih daripada memiliki keberadaan naratif atau tidak. Se-

cara sama, gaya naratif sering diasosiasikan dengan berita lunak (soft news),  ce- 
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rita human interest, jurnalisme majalah, tabloid, atau “jurnalisme baru” (new 

journalism). Para peneliti mendemostrasikan secara luas kehadiran elemen-ele- 

men naratif  dalam hard news dan jurnalisme di arus utama, bagian dari “jurnal- 

isme informasi” seperti The New York Times. Karena itu, melihat mode-mode 

jurnalistik yang berlainan, seperti soft news versus hard news atau tabloid versus 

lembar-lembar penyiaran penyiaran (broadsheet), sebagai posisi yang berbeda 

pada suatu storytelling continuum. 

 Konten media naratif dikemudikan oleh dorongan-dorongan pengonflikan, 

ujar Sterling (2009: 953), beranalogi pada tensi sastrawi antara kedekatan pen- 

capaian (attaining closure) dan perhatian pembaca yang berkelanjutan (sustaining 

read- er’s interest), atau antara cerita pendek dan novel. Pada sisi lain, berita pada 

galibnya tampak sebagai unit-unit naratif, masing-masing terdiri atas permulaan, 

tengah, dan akhir, yang terkomposisi secara otonom, bertujuan untuk tidak meli- 

put keseluruhan kebenaran yang kita pahami sebagai kejadian yang terlukiskan. 

 Dalam tautan ini, tandas Sterling (2009: 953), berita berkisah yang baik 

dapat dilihat sebagai sebuah inkarnasi dari cerita pendek, meskipun senantiasa 

menawarkan kedekatan pada bagian awal teks, kebanyakan sering dalam head-

line. Sementara itu, sedikit berita berkisah yang memulai dan mengakhiri dengan 

kerangka kerja dari butir-butir berita. 

 Dalam cerita-cerita yang berkelanjutan, ungkap Sterling (2009: 954), tiap 

butir berita dapat diperlihatkan sebagai bab dalam novel atau episode film (sine- 

tron) seri di televisi. Berita berkisah yang berkelanjutan dapat terbagi menjadi dua 

tipe utama, yaitu tipe yang fokus pada pertanyaan “apa yang terjadi?” (what hap-
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pened?) dan tipe yang lain fokus pada pertanyaan “apa yang akan terjadi?” (what 

will happen?). Tipe pertama terkait dengan tentang hal yang sudah terjadi (past), 

seperti skandal-skandal korupsi atau kasus kejahatan-kejahatan yang tidak terpe- 

cahkan. Adapun tipe kedua, melaporkan kejadian-kejadian yang saat ini atau se- 

dang berlangsung (present), seperti pemilihan umum dan perang. Dalam semua 

tipe itu  perlu memanfaatkan peralatan naratif, seperti suspens, flashback, dan ber- 

bagai sudut pandang agar perhatian pembaca yang berkelanjutan terhadap cerita 

menemukan capaian koherensi naratif. 

 Tidak seperti autor, jurnalis jarang memperlakukan informasi untuk mem- 

perbesar tensi persoalan, ungkap Sterling (2009: 954). Tidak seperti teks-teks fik- 

sional, berita berkisah mendapat penajaman realitas eksternal yang membantu 

menentukan poin awal dan akhirnya. Sebelum sejumlah cerita terkuburkan media 

berita, mereka sepenuhnya telah terpecahkan di “dunia nyata” (seperti cerita ten- 

tang kejahatan, kehilangan, atau ketidakadilan). Sementara itu, cerita-cerita berke- 

lanjutan lainnya memproduksi headlines setelah jauh-jauh hari kasus itu terpe- 

cahkan, seperti kematian John F. Kennedy dan Putri Diana, atau bahkan teng- 

gelamnya Kapal Titanic. 

 Pelaporan yang berkelanjutan, ungkap Sterling (2009: 954), seperti peng-

andalan peralatan naratif yang memanfaatkan akhir berbeda. Contoh, kasus pem-

bunuhan Kennedy pada 1963, tabloid-tabloid menjaga cerita dengan plot mirip 

opera sabun, seperti penyadaran kembali karakter yang membunuh (Kennedy me- 

rupakan tema yang hidup) dan  narasi-narasi tentang konspirasi. Sementara itu, 

penceritaan kembali pembunuhan itu dalam pers di arus utama mengandalkan 
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strategi-strategi naratif yang membantu otoritas jurnalis menyatakan narator lebih 

memilih cerita dan memperbaiki kemungkinan kegagalan dalam peliputan initial 

(initial coverage). Contoh, dengan pemfokusan pada pengalaman mereka sendiri 

dan menyelipkan diri mereka sendiri sebagai tokoh utama, kendatipun kebanyak- 

an jurnalis bukan saksi dalam kasus penembakan Kennedy itu. 

  

1.5.5  Kolom Sepak Bola sebagai Hiburan 

Terkait dengan upaya penajaman pengenalan terhadap subjek penelitian teks beru- 

pa kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S., relevan apabila Bab I ini juga 

menyediakan satu subbab mengenai kolom olahraga (dan sepak bola pada khu- 

susnya) sebagai hiburan. 

Berbicara tentang berita (termasuk kolom) olahraga sebagai konten media, 

berarti kita berbicara tentang hiburan. Burris (dalam Fuller, ed., 2006: 85) mengu- 

tip pendapat agen olahraga David Falk di Amerika Serikat yang menekankan, 

bahwa olahraga itu hiburan. Era orang-orang mengatakan “olahraga itu seperti 

hiburan” telah lewat. Olahraga adalah hiburan itu sendiri. Hiburan yang bernilai 

miliaran dolar Negeri Paman Sam. Dengan demikian, dewasa ini peristiwa olah- 

raga adalah lebih daripada sekadar permainan. Olahraga adalah industri hiburan. 

Karena itu, media secara konstan telah membongkar  dan sekaligus mengem- 

bangkan signifikasi kultural dari industri ini. Olahraga telah merambah ke dalam 

pabrik budaya arus utama, perefleksian dari persepsi perkara olahraga kepada 

khalayak. 
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 Apa pun definisi olahraga, Schatz (Gasparini dan Talleu, ed., 2010: 77) 

mengutip European Sports Charter versi edisi revisi 2001, menekankan pada ke-

anekaragamannya, seputar aktivitas-aktivitas yang terdesain untuk mencapai men-

tal yang sehat dan kebugaran fisik, bersosialisasi dengan partisipan-partisipan dan 

menyediakan kompetisi. Dengan demikian, definisi olahraga meliputi sederetan 

luas disiplin-disiplin, susunan-susunan praktis (untuk kesenangan, kebugaran, dan 

kompetisi), tujuan-tujuan, dan praktisi-praktisi. Dalam konteks ini, olahraga me-

miliki naluri universalitas, melibatkan secara bersama orang-orang dari berbagai 

warna kulit, usia, dan keadaan. Keanekaragaman ini yang membuat kita berpikir 

bahwa olahraga menyisakan kapabilitas merengkuh dan mudah mengintegrasikan 

individu-individu, tidak hanya menekankan individu-individu dan ketidaksamaan. 

 Pandangan ini, ungkap Schatz (Gasparini dan Talleu, ed., 2010: 77), olah- 

raga merupakan sebuah instrumen yang melatarbelakangi berbagai institusi (klub, 

federasi, otoritas) dan banyak fasilitas yang terbutuhkan dan karakteristik ke- 

lompok-kelompok spesifik. Instrumentalisasi ini, di jalan yang sama dalam kasus 

olahraga biasa untuk personel-personel yang tidak memiliki disabilitas, restriksi 

panjang tujuan-tujuan terapi. Tetapi, kini hadir menyediakan varian-varian objek-

objek dan nilai-nilai, seperti kesehatan, kesenangan, kompetisi, saling meng- 

asistensi, sosialisasi.  

 Bagaimanapun, tandas Schatz (Gasparini dan Talleu, ed., 2010: 77), ke-

unggulan idealistik dan hampir sistematik serta otomatik, asosiasi olahraga de- 

ngan integrasi. Banyak politikus dan orang-orang dalam posisi yang memiliki 

otoritas memberikan pujian kepada olahraga, dan terutama pada kapabilitas olah-
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raga mempersatukan orang-orang yang termarginalisasi. Asosiasi itu sendiri de- 

ngan pemikiran the European Commission’s White Paper on Sport menyebutnya 

untuk penggunaan “potensi olahraga untuk inklusi sosial, berikut peluang-peluang 

integrasi dan kesetaraan”.  

Klaim pujian terhadap kebajikan olahraga pada basis gagasan datang dari 

Pierre de Coubertin (via Schatz; Gasparini dan Talleu, ed., 2010: 77). Dia berpan- 

dangan, “Olahraga memberikan kontribusi penting pada strategi objektif Uni 

Eropa untuk menciptakan solidaritas dan kemakmuran. Hal ini membangkitkan 

nilai-nilai penting, seperti spirit tim, solidaritas, toleransi dan fair play, mengon- 

tribusikan pada pengembangan dan pemenuhan personal.” 

 Fungsi olahraga, tulis Macionis (2012: 17), menurut kacamata sosiologi 

berdasarkan pendekatan fungsional struktural, secara langsung perhatian sese- 

orang terhadap olahraga dapat membantunya bersosialisasi di tengah-tengah ma-

syarakat. Fungsi-fungsi yang tampak nyata (manifest) dari olahraga termasuk pe- 

nyediaan rekreasi sebaik penawaran suatu makna pengambilan dalam bentuk fisik 

dan suatu jalan yang relatif tidak berbahaya.  

Olahraga pun, sambung Macionis (2012: 17), memiliki fungsi-fungsi ter- 

sembunyi (latent) penting, termasuk pembangunan hubungan sosial dan pen-

ciptaan puluhan ribu pekerjaan. Peran serta dalam kompetisi olahraga dan penge-

jaran sukses, semua itu nilai-nilai sentral dalam pandangan hidup masyarakat. 

Meski demikian, secara sosiologi olahraga juga mengusung konsekuensi-

konsekuensi disfungsional, tandas Macionis (2012: 17). Contohnya perguruan-

perguruan tinggi yang berupaya dengan menempuh segala cara untuk memenang-
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kan timnya guna membangun reputasi almamater dan juga meningkatkan pemu- 

ngutan uang dari alumsi dan sponsor perusahaan. Dalam prosesnya, perguruan-

perguruan tinggi itu kadang-kadang merekrut mahasiswa berdasarkan pertim- 

bangan lebih pada kemampuan sebagai atlet daripada kemampuan akademik.  

Praktik ini, menurut Macionis (2012: 17), tidak hanya merendahkan stan-

dar-standar akademik dari suatu perguruan tinggi, tetapi juga merupakan jalan 

pintas untuk mendapatkan atlet yang sudah jadi. Mahasiswa yang mendapatkan 

kestatusannya sebagai bagian dari civitas academica lebih karena kemampuan-

nya sebagai atlet (daripada kemampuan akademiknya) ini, biasanya lebih sedikit 

menyediakan waktunya untuk urusan tugas-tugas akademik yang akan memper-

siapkan mereka ke jenjang karier mereka lebih lanjut (Upthegrove, Roscigno, dan 

Charles, 1999 via Macionis, 2012: 17).  

Sementara itu, analisis konflik sosial terhadap olahraga mengembangkan 

pandangan, dengan permainan olahraga, tempat orang-orang dapat memainkan 

pantulan pemahaman sosialnya, ungkap Macionis (2012: 17). Beberapa cabang 

olahraga, seperti tenis, renang, golf, berlayar, dan ski, termasuk jenis yang mahal. 

Karena itu, jumlah orang yang memilih cabang-cabang ini relatif terbatas. Sepak 

bola, baseball, dan bola basket, sebaliknya dapat terakses orang-orang dari se-

mua level penghasilan. Dengan demikian, bagi orang-orang yang memainkan 

olahraga bukan perkara sederhana atau sekadar pilihan individual, tetapi juga 

refleksi dari pemahaman sosial mereka (a reflection of their social standing). 

 Menurut sejarah, ungkap Macionis (2012: 18), pada awalnya laki-laki 

yang mendominasi dunia olahraga. Olimpiade modern pertama yang berlangsung 
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pada 1896 pun masih menghalang-halangi kiprah perempuan. Hingga abad ke-20 

pun, tim-tim Liga Kecil merintangi keterlibatan para gadis dan perempuan berda- 

sarkan pandangan tradisional, bahwa para gadis dan perempuan akan menjadi 

tidak indah lagi dengan penampakan otot-otot kekuatannya karena berolahraga, 

sehingga dapat menimbulkan risiko mereka kehilangan feminimitasnya. 

 Olimpiade dan Liga Kecil, papar Macionis (2012: 18), dewasa ini terbuka 

untuk perempuan sebagaimana laki-laki untuk terlibat dalam dunia olahraga. Teta- 

pi bahkan hingga hari ini, masyarakat masih lebih mendukung laki-laki menjadi 

atlet, sementara itu mereka berharap perempuan menjadi pengamat yang penuh 

perhatian atau pemandu sorak.  

Di lingkungan perguruan tinggi, atlet atletik laki-laki menarik dalam jum- 

lah yang lebih besar perhatian dan sumber penghasilan berbanding dengan atlet 

atletik perempuan. Dan, laki-laki lebih sering menduduki posisi pelatih, bahkan 

untuk menangani perempuan atlet (Welch dan Sigelman, 2007 via Macionis, 

2012: 18). Pada level profesional, perempuan juga mengambil tempat duduk di 

belakang laki-laki, terutama dalam olahraga yang menjanjikan kekuatan peng- 

gajian paling besar dan prestise sosial.  

Berdekade-dekade, olahraga di Liga Besar menempatkan orang-orang ku- 

lit berwarna berada di luarnya. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk liga 

sendiri, ungkap Macionis (2012: 18). Baru pada 1947 Liga Mayor Bola Basket 

mengizinkan seorang Afrika Amerika bernama Jackie Robinson bergabung de- 

ngan Brooklyn Dodgers. Lima puluh tahun kemudian, Robinson memungkasi 

kariernya sebagai pebola basket profesional dan menjadi perintis karier bagi 
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kalangan Afrika Amerika lainnya untuk terjun ke dunia olahraga profesional, dan 

terbukti 42 orang lain mengikuti jejaknya.  

Meminjam data Lapchick (2010), Macionis (2012: 18) menyebutkan, pada 

2009 orang-orang keturunan Afrika Amerika yang mencapai 13 persen dari total 

penduduk Amerika Serikat, tercatat 9 persen terjun sebagai pemain profesional 

dalam Liga Mayor Bola Basket, 67 persen menjadi pemain profesional untuk 

National Football League (NFL), dan 77 persen menjadi National Basketball 

Association (NBA).  

Satu alasan untuk begitu banyak orang-orang keturunan Afrika Amerika 

terjun ke dalam olahraga profesional adalah performasi atletik, cabang olahraga 

yang terukur secara tepat, sehingga tidak terpengaruh prasangka rasial. Ini adalah 

juga benar beberapa orang kulit berwarna menciptakan tantangan khusus untuk 

mencapai keunggulan di bidang atletik (Steele, 1990; Edwards, 2000; Harrison, 

2000 via Macionis, 2012: 18). Dewasa ini, atlet-atlet profesional keturunan Afrika 

Amerika tidak jarang memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada atlet-atlet 

kulit putih.  

Meski demikian, tandas Macionis (2012: 18), diskriminasi rasial masih ke- 

dapatan dalam olahraga profesional. Untuk satu hal, ras terkait dengan posisi para 

atlet saat bermain di lapangan dalam pola yang ternamakan sebagai “penumpuk- 

an” (stacking). Dalam studinya tentang baseball profesional,  Lapchick (2010) via 

Macionis (2012: 18) menyebutkan, pe-baseball kulit putih lebih terkonsen- 

trasikan di pusat posisi-posisi “pemikiran” sebagai pitcher (68 persen) dan cather 

(64 persen).  
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Berdasarkan penelitian Lapchick (2010) via Macionis (2012: 18) tersebut, 

secara kontras orang-orang keturunan Afrika Amerika hanya terepresentasikan 4 

persen pada posisi pitcher dan 1 persen pada posisi catcher. Pada saat yang sama, 

9 persen posisi infielders di tangan orang-orang Afrika Amerika dan 28 persen 

posisi outfielders, posisi yang terkarakterisasikan sebagai peran yang menuntut 

“kemampuan yang reaktif dan cepat” (speed and reactive ability). 

Lebih jauh lagi, lanjut Macionis (2012: 18) mengutip Lapchick (2010), 

orang-orang keturunan Afrika Amerika memiliki kesempatan yang sangat luas 

sebagai pemain pada lima cabang olahraga, yaitu baseball, bola basket, sepak 

bola, tinju, dan lari. Pada semua organisasi olahraga profesional, kebanyakan ma- 

najer, pelatih kepala, dan pemilik tim adalah orang-orang kulit putih. 

Siapa yang paling beruntung dari olahraga profesional? Meskipun banyak 

pemain secara individual memiliki penghasilan sangat tinggi dengan jutaan fans 

serta menikmati keberadaannya di tengah tim, keuntungan dari “industri” olahraga 

secara umum berada dalam tangan pengontrolan segelintir orang yang kebanyakan 

merupakan orang kulit putih. Dunia olahraga di Amerikan Serikat berada di atas 

pijakan ketidaksetaraan berdasarkan gender, ras, dan tingkat kesejahteraan/ke-

kayaan (Macionis, 2012: 18). 

 Terkait dengan olahraga sebagai interaksi, lanjut  Macionis (2012: 18), pa- 

da level mikro, peristiwa olahraga adalah kompleks, interaksi tatap muka. Dalam 

bagian. Yang dipandu oleh posisi-posisi penugasan pemain-pemain dan aturan 

permainan. Tetapi, para pemain juga melakukan tindakan yang spontan dan tak 

dapat terprediksi. 
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 Mengikuti pendekatan interaksi simbolik, lanjut Macionis (2012: 18), 

orang-orang melihat olahraga sedikitnya sebagai sebuah sistem daripada suatu 

proses yang berkesinambungan. Dari sudut pandang ini pula, kita mengharapkan 

tiap pemain memahami permainan secara agak berlainan. Beberapa pemain me-

nikmati latar belakang kompetisi yang begitu ketat: untuk yang lain, cinta terha- 

dap permainan barangkali lebih besar dari kebutuhan untuk menang. 

 Perilaku dari banyak pemain tunggal dapat berubah seiring dengan perja-

lanan waktu, ungkap Macionis (2012: 18). Seorang pemain baru (rookie) dalam 

baseball misalnya, dapat merasakan kesadaran diri selama pandangan pertama 

permainan di liga-liga besar, tetapi tetap mengembangkan perasaan yang nyaman 

untuk berjuang bersama tim. Perasaan merasa at home di tim mengalami proses 

yang tidak sebentar dan penuh torehan kepedihan pada diri seorang Jackie Robin- 

son, yang berada di tengah-tengah begitu banyak pebola basket berkulit putih, 

berikut jutaan fans berkulit putih pula yang tidak menyukai kehadirannya.  

 Pada waktu itu, lanjut Macionis (2012: 18-19), bagaimanapun, dia terso-

hor dengan kemampuan, kepercayaan diri, dan sikap kooperatif yang memenang-

kan dirinya sehingga mendapat penghormatan dari para pencinta bola basket di 

seluruh negeri, bahkan menjadi kebanggaan nasional.  Ketiga pendekatan teoretis 

itu, yaitu fungsional struktural, konflik sosial, dan interaksi simbolik menun- 

jukkan perbedaan pandangan terhadap olahraga dan tidak satu pun lebih benar 

dari yang lain. Penerapan terhadap berbagai isu, tiap pendekatan memberikan 

ruang interpretasi masing-masing.  
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Sementara itu, Sterling (2009: 1326) menulis, berdasarkan sejarahnya, 

terjun ke dunia olahraga telah menjadi sebuah pekerjaan sejumlah anggota masya-

rakat yang memiliki waktu luang, menjadi semacam obat yang menyegarkan bagi 

kelas pekerja, dan menjadi tontonan yang menyemburatkan hiburan bagi semua 

kelas. Secara paralel, jurnalisme olahraga memulai sebagai sebuah alat untuk 

mencatat rentetan kejadian-kejadian dalam upaya pengejaran rekreasional dari 

kelas yang memiliki waktu luang. Sementara itu tersedia majalah-majalah yang 

memajang konten medianya tentang perahu pesiar dan kegiatan mancing-me- 

mancing, tulisan-tulisan olahraga memperluas kekuasannya pada waktu yang ter- 

luang dan penghasilan yang memadai kelas pekerja untuk fokus secara primer 

pada olahraga-olahraga profesional dan liga-liga yang menyuapkan makanan-ma- 

kanan hiburan yang menyenangkan kepada mereka.  

Untuk pertimbangan ekonomi, ungkap Sterling (2009: 1326), kebanyakan 

jurnalisme olahraga fokus pada atlet-atlet dan pertandingan-pertandingan yang se- 

cara tipikal dapat menciptakan daya pikat (draw tens) terhadap ribuan fans di sta- 

dion dan arena, ratusan ribu halaman majalah olahraga ataupun koran-koran yang 

memuat rubrik olahraga, dan jutaan pemirsa siaran televisi dan radio. 

Jurnalisme olahraga, tandas Sterling (2009: 1326), adalah pasak penjaga 

roda di poros dalam relasi bisnis simbiotik dengan tim-tim olahraga profesional 

dan couterpart mereka di the National Collegiate Athletic Association (NCAA),  

menjadi mesin pencetak uang dengan peningkatan daya tarik terhadap para peng- 

gemar yang memiliki daya beli tinggi (highpaying fans), dan memadukan kepen- 

tingan mereka melalui promosi dalam cerita-cerita olahraga.  
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Media yang memproduksi dan mendistribusikan cerita-cerita olahraga itu, 

lanjut Sterling (2009: 1326), menarik uang dengan menyediakan kesenangan un- 

tuk audiens mereka dan menjual ruang atau waktu cerita-cerita olahraga mereka 

kepada para pengiklan. Para pengiklan menarik keuntungan dengan produksi ad- 

vertorial untuk perusahaan-perusahaan yang melayani atau membuat produk-pro-

duk untuk olahraga mayor yang dengan baik mendefinisikan audiens sebagai fans 

atau pelanggan laki-laki yang memiliki penghasilan menengah ke atas.  

Jurnalisme olahraga di Amerika Utara, ungkap Sterling (2009: 1326), ber- 

limpahan dengan cerita-cerita dan penyiaran tentang sepak bola, baseball, bola 

basket, hoki profesional. Olahraga tidak hanya cukup berhenti dalam permainan 

atau tidak dapat terprediksi akhirnya dengan kerangka waktu reguler, seperti se-

pak bola dan kriket di Amerika Utara, tidak bertemu dengan kepentingan-kepen- 

tingan pengiklan serta dengan demikian menerima airtime yang sedikit, tak pan- 

dang bulu bagaimana mereka begitu populer di belahan dunia yang lain.  

Sejarawan dari Universitas Columbia, Jacques Martin Barzun (via Ster- 

ling, 2009: 1326), menulis pada 1954, “Siapa pun yang ingin mengetahui perasaan 

dan pikiran Amerika lebih baik belajar dari baseball, aturan-aturan dan  realitas-

realitas permainannya.” Pada akhir kutipan itu teraksentuasikan pernyataan, “Dan, 

lakukanlah dengan pertama-tama menyaksikannya tim-tim sekolah menengah 

atau tim-tim dari kota kecil.” 

Pada realitasnya dewasa ini, ungkap Sterling (2009: 1326), sepak bola 

lebih populer daripada baseball dan American football pada sebagian besar wi- 
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layah pinggiran dan kota. Namun, media tetap menjaga pandangan pikiran orang-

orang pada sepak bola, baseball, dan pengiklan mereka.  

Jurnalisme olahraga di Amerika hadir kali pertama pada 1830-an, ketika 

penerbit Vermont di bawah kepemimpinan William Trotter Porter memulai pro-

duksi Spirit of the Times. Sterling (2009: 1326) mencatat, Spirit of the Times  ber- 

mula dengan peliputan perburuan dan pemancingan. Tetapi kemudian, Porter 

mempromosikan ruangnya untuk lebih menggarap olahraga-olahraga kompetitif, 

seperti dayung (rowing), kapal pesiar (yachting), dan bahkan baseball. Pada surat 

kabar pertama yang memberitakan peristiwa olahraga, yaitu Chicago Tribune, 

edisi 4 Juli 1847, tentang gerak jalan massal dalam rangka memperingati Hari 

Kemerdekaan Amerika Serikat yang berlangsung di kota itu.  

Pada awal 1857. ungkap Sterling (2009: 1326-1327), banyak penonton 

berkumpul di luar kantor telegraf Western Union untuk berita ronde demi ronde 

tinju bayaran yang melintasi separuh wilayah timur Amerika Serikat. Pertanding- 

an-pertandingan tinju bayaran dan respons-respons fans menjadi skandal inter- 

nasional muncul pada 1866 dengan kesuksesan pertama kabel transatlantik. 

Kitab suci baseball, ungkap  Sterling (2009: 1327), yaitu The Sporting 

News, mulai terbit pada 1886. Pada dekade itu, Joseph Pulitzer lewat World 

membuka rintisan baru di New York dengan pemisahan pertama departemen 

olahraga di suatu surat kabar.   

 Bukan untuk menaklukkan,  tandas Sterling (2009: 1327), begitulah  tuju- 

an  William Randolph Hearst ketika membeli New York Journal dan pada 1895 

membuatnya menjadi tuan rumah industri surat kabar modern pertama yang 
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menyediakan seksi olahraga. Sementara surat-surat kabar lain mengandalkan 

kiriman telegraf atau laporan via telepon untuk peliputan peristiwa olahraga, se- 

buah surat kabar yang memiliki modal besar di New York, yaitu Herald, berupaya 

menangguk keunggulan kompetisi dengan merekrut Guglielmo Marconi guna 

memanfaatkan temuan jaringan tanpa kabel baru yang hanya memerlukan hitung- 

an menit untuk mengirimkan peristiwa olahraga tentang balapan kapal pesiar 

(yacht) untuk memperebutkan Piala Amerika pada 1899. 

 Kebanyakan tulisan olahraga, ungkap Sterling (2009: 1327), penuh dengan 

hiasan kata-kata (florid), kesadaran diri (self-conscious), dan berisikan ucapan-

ucapan pembelaan dan pengagungan diri seseorang (self-congratulatory). Para 

penulis berita (termasuk feature dan kolom) olahraga pun mengetahui, bahwa 

pekerjaan mereka adalah membawa sekaligus konsep nilai-nilai eskapisme dan 

hiburan dari olahraga, sembari mempromosikan tim tuan rumah tempat surat-surat 

kabar mereka terbit dan berdistribusi. Contoh Chicago Tribune meliput satu dari 

dua laga pada 1906 World Series antara Cubs dan klub baseball rival yang sedang 

naik daun masih satu kota, White Sockings.  

Sterling (2009: 1327) pun mengutip Ward (1953, 164) dengan menulis, 

warga Chicago merupakan kota besar dengan kepungan danau itu mengalami 

demam baseball yang beberapa derajat lebih buruk daripada gila-gilaan. Laga 

putaran kedua, para pencinta baseball kota itu dengan gentle mencium adanya 

sesuatu yang tidak biasanya, ketika pada akhirnya Cub menyeret Sock dan me- 

nundukkannya dengan skor telak 7-1. 
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Majas hiperbola dan penulisan dengan gaya berlebihan mengarakterisasi-

kan tulisan-tulisan olahraga, bukan sekadar baseball dan juga bukan sekadar Chi-

cago, hingga dunia olahraga Amerika kehilangan keinosenan mereka dalam skan-

dal Black Sox. Ketika dengan Chicago White Sox kalah pada tahun itu dalam 

World Series dari Cincinnati Reds dalam lima game, Tribune melaporkan rumor 

bahwa ada arus yang lebih cepat daripada lemparan atau tangkapan pemain Sox. 

Membutuhkan waktu setahun berikutnya untuk menguak kebenaran bahwa ada 

delapan pemain Chicago yang telah menerima suap dalam kisaran 5.000-25.000 

dolar Amerika Serikat untuk mengalah pada laga itu. Tribune pun bergabung 

dengan surat-surat kabar di sekitar benua itu untuk melaporkan detail setiap hal 

yang memalukan dari skandal itu.  

Kellner (2003: 65) mengemukakan, olahraga profesional merupakan satu 

dari tontonan mayor dalam kultur media. Dari olimpiade klasik di Yunani Kuno 

dan balapan kereta perang serta pertarungan gladiator di Romawi Kuno, olahraga 

telah sejak lama menjadi arena utama tempat hiburan dan tontonan. Olahraga 

kontemporer dewasa ini belum terabaikan sebagai aspek yang tidak terteorisasi- 

kan secara luas masyarakat tontonan. Sementara itu, selebrasi olahraga merupa- 

kan reproduksi nilai sosial dominan, produk, dan korporasi dalam suatu aliansi 

antara olahraga, komersialisme, dan tontonan media. 

Terlebih lagi, pada era kekinian, ungkap Kellner (2003: 65), olahraga 

mengartikulasikan tontonan-tontonan ras dan nasionalisme, selebriti, dan kekuat- 

an bintang, serta pelanggaran ataupun skandal, mengangkat ikon status keilahian. 
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Kemudian, kadang-kadang membawa mereka terjatuh ke dalam skandal yang ru-

mit dan aib yang memalukan. 

Dewasa ini, lanjut Kellner (2003: 65), olahraga merupakan bagian utama 

dari masyarakat konsumen yang membentuk jalan sehingga individu-individu be-

lajar tentang nilai dan perilaku suatu masyarakat yang kompetitif. Para pahlawan 

olahraga berada di antara mereka yang menerima bayaran tertinggi dan keterja-

minan kesejahteraan pada masyarakat konsumen. Dengan demikian, melayani 

perwujudan aspirasi-aspirasi fantasi menuju pada kehidupan yang baik. 

Para pencinta olahraga juga belajar mengenai seni konsumsi tontonan 

olahraga dan pengikutsertaan diri mereka sendiri ke dalam kesenangan dan sele-

brasi kebajikan dan prestasi olahraga (Kellner, 2003: 65). Lebih lanjut dia menge- 

mukakan, sementara aktivitas partisipasi dalam olahraga melibatkan suatu per- 

tempuran aktif dalam praktik kreatif, penonton olahraga pun terlibat dalam kon- 

sumsi pasif dari citra tontonan olahraga yang memobilisasi energi mereka ke 

dalam semangat juang para pemain dan tim-timnya serta melakukan selebrasi 

kemenangan. Telah ada pula suatu dimensi aktif daya juang pada para konsumen 

olahraga untuk belajar secara luar biasa menjadi pakar dan kritikus serta secara 

aktif berpartisipasi dalam komunitas-komunitas olahraga. 

Satu di antara wajah karakteristik masyarakat-masyarakat postindustrial 

kontemporer, menurut Kellner (2003: 65), adalah mengomersialisasikan olahraga 

dan mentransformasikannya ke dalam tontonan. Selama era industri, secara aktual 

permainan olahraga merupakan sebuah penambahan tenaga kerja dan produksi. 

Olahraga membantu mengkreasikan tubuh-tubuh yang kuat dan memiliki kete-
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rampilan untuk tenaga kerja industrial dan mempelajari individu-individu baik ke-

tika bermain sebagai bagian dari tim maupun ketika mengekspresikan inisiatif-

inisiatif yang membedakan dengan diri mereka sendiri.  

Para pemain olahraga perlu mendapat pelajaran guna menambah penge-

nalan akan kesuksesan dengan kerja keras berikut keterampilan individu untuk 

menjadi pemain yang baik dalam suatu tim. Dengan demikian, tandas Kellner 

(2003: 65), ini semacam pelatihan pekerja untuk buruh industrial yang produktif. 

Secara krusial, olahraga menyelebrasikan nilai-nilai kompetisi dan kesuksesan, 

sehingga ia merupakan bagian dari reproduksi etika kapitalistik. 

Sepak bola, ungkap Kellner (2003: 67), mendapatkan sentuhan pengorga-

nisasian pada model industrial produksi massa yang mencapai tingkatan tertinggi 

dalam perkembangan pada pertengahan awal abad ke-20. Sepak bola merupakan 

olahraga tim yang memadukan kekuatan kolektif dengan kemampuan individu. 

Meskipun ada para pemain bintang, mereka tetap perlu bekerja sama secara tim 

dengan para pemain lain. Inilah suatu disiplin kolektif para tenaga kerja untuk 

memperkuat infrastruktur sepak bola dalam upaya menggapai kemenangan demi 

kemenangan laga. Tanpa lini pertahanan yang tertata dengan solid dan lini penye- 

rang yang terkoordinasi dengan baik, bahkan para pemain yang paling spektakuler 

pun tidak dapat berfungsi secara memadai dan tim mereka tidak dapat meraih 

kemenangan secara konsisten.  

Giulianotti dan Robertson (2004: 456) mengadopsi pemikiran Durkheim, 

sebagai salah satu bentuk budaya kontemporer, sepak bola adalah “kehidupan 

yang serius”. Dengan tingkat kuriositas yang memadai, sementara penelitian sub-
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disiplin seperti sosiologi olahraga telah memanfaatkan teori-teori globalisasi,  para 

analis sosiologis mayor tentang perubahan global telah melewatkan sepak bola 

sebagai objek yang relevan dalam studi.  

Sebaliknya,  Giulianotti dan Robertson (2004: 456) berpandangan bahwa 

olahraga secara umum, dan sepak bola pada khususnya, merupakan situs vital un-

tuk teoresasi dan eksplorasi empirik multidimensi dan terma panjang proses glo-

balisasi. Seseorang mungkin mengatakan sesuatu yang sama tentang masakan, 

musik, kesehatan, seksualitas, peragaan busana, sinema, novel dan sebagainya. 

 Giulianotti dan Robertson (2004: 456) mencurahkan perhatian terhadap 

“permainan global”, analisis yang berkontribusi pada pemahaman sosiologis glo-

balisasi. Keduanya mengembangkan sebuah pendahuluan, analisis sosiologis te- 

ma-tema mayor dan problem-problem yang terkait dengan sepak bola dan glo-

balisasi. Mereka memanfaatkan sebelum ini pemisahan karya-karya secara utama 

yang melayani dengan terhormat untuk menemukan sosiologi globalisai dan me-

ngembangkan sosiologi sepak bola.  

Teori “suka rela” (voluntaristic) globalisasi Giulianotti dan Robertson 

(2004: 456) mensketsakan garis besar peran pengembangan empiris dalam pena-

jalan “keteraturan global” dalam kasus yang bertalian dengan sepak bola (Robert-

son, 1992: 61-62 dalam Giulianotti dan Robertson, 2004: 456). Aktor-aktor sosial 

memiliki perasaan yang lebih besar terhadap globalitas, yaitu globalisasi yang 

tertandai dengan peningkatan kesadaran subjektif  dunia secara keseluruhan. Atau 

dengan kata lain, ia terlibat dalam suatu kepedulian yang kuat terhadap dunia 

sebagai sebuah tempat tunggal (Robertson, 2002 via Giulianotti dan Robertson, 
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2004: 456). Adalah juga terkarakterisasikan intensifikasi global konektivitas sosia 

dan kultural, seperti telekomunikasi dan perjalanan internasional (cf. Tomlinson, 

1999 via Giulianotti dan Robertson, 2004: 456) 

Terlebih lagi, Giulianotti dan Robertson (2004: 456) berpendirian, global- 

isasi merupakan pemaknaan secara kultural dengan proses glokalisasi, sedangkan 

kultur-kultur lokal mengadaptasi dan mendefinisikan ulang berbagai produk kul- 

tural global yang memenuhi kebutuhan, kepercayaan, dan adat-istiadat khusus 

mereka (Robertson, 1992, 1995, 2003; Robertson dan White, 2003, 2004 via 

Giulianotti dan Robertson, 2004: 456). 

Lebih lanjut, Giulianotti dan Robertson (2004: 456) mencurahkan pencer-

matan terhadap budaya dalam artian luas, sosial, ekonomi, dan politik yang ber-

ada di balik globalisasi sepak bola. Pertama, terkait dengan elemen-elemen kultu-

ral sepak bola globalisasi, mereka fokus pada interdependensi-interdependensi 

lokal/khusus dan global/universal serta pada bagaimana ini semua merefleksikan 

diri dalam proses globalisasi.  

Kedua, Giulianotti dan Robertson (2004: 456) menginterpretasikan klub-

klub dunia mayor sebagai korporasi-korporasi transnasional (transnational corpo-

rations/TNCs) yang mengendalikan permainan globalisasi kontemporer (Robert-

son, 1992, 1995; cf. Sklair, 2001 via Giulianotti dan Robertson, 2004: 456). 

Ketiga, Giulianotti dan Robertson (2004: 456) mempertimbangkan penge-

luaran sosial dalam kaitannya dengan globalisasi sepak bola. Hal ini merupakan 

tantangan reformasi demokratis. Argumen keduanya bukan globalisasi yang seca- 
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ra eksternal memaksakan adanya suatu permainan. Akan tetapi, mereka lebih 

memahami sepak bola sebagai satu representasi, manifestasi globalisasi. 

Secara pasti, tandas Giulianotti dan Robertson (2004: 456-457), sepak bo-

la telah memiliki beberapa komponen esensial yang mengembangkan difusi glo-

bal. Sepak bola mempunyai seperangkat aturan sederhana secara khusus. Tidak 

seperti rugby dan kriket, tradisi permainan sepak bola tidak secara dekat terasosi-

asikan dengan imperialisme British. Biaya peralatan dasar sepak bola adalah bola-

bola yang dapat dihasilkan dengan tangan dari bundelan-bundelan kain-kain bu- 

ruk ataupun kertas-kertas yang sudah tidak terpakai.  

Bagaimanapun, Giulianotti dan Robertson (2004: 457) tidak mengadvoka-

si suatu penjelasan esensial terkait dengan aksesibilitas sepak bola internasional. 

Mereka lebih menempatkan diri pada posisi untuk mencari perhitungan secara 

sosiologis untuk kontur-kontur kultural, sosial, ekonomi, dan politik permainan 

globalisasi. Sementara itu, dalam terma-terma empirik, keduanya menggambarkan 

dengan kental kultur sepak bola yang lebih kuat di Eropa dan Amerika Selatan, 

secara luas untuk alasan-alasan keterampilan mengolah si kulit bundar, keperca-

yaan luas untuk argumen-argumen mereka.   

Dalam pada itu, Boyle, Rowe, dan Whannel (dalam Allan, ed., 2010: 252) 

menekankan, olahraga (termasuk sepak bola) menawarkan sederetan naratif yang 

terus menunjukkan daya pikatnya pada abad ke-21 ini. Jurnalis olahraga di media 

cetak bertindak sebagai narator kunci budaya. Olahraga menjadi aspek sentral 

yang terus berkembang pada budaya populer kontemporer. Nilai komersial jurnal- 

isme dan jurnalis olahraga yang terseleksi akan terus berlanjut dan meningkat.  
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Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dapat disusun skema kerangka teo-

retis yang menggabungkan antara paradigma naratif berdasarkan penelitian Wal-

ter R. Fisher dan konsep-konsep jurnalisme sastrawi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  Operasionalisasi Konsep  

Konsep utama penelitian teks ini adalah upaya penemuan teori jurnalisme sastrawi 
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mungkinkan karena keterbatasan ruang. Namun, sosok genre jurnalistik yang 

telah mengalami modifikasi penyesuaian dengan karakter media cetak harian yang 

masih mungkin menemukan realisasi penerapannya di Indonesia. 

 

1.7  Metode Penelitian 

1.7.1  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian teks ini deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan penerapan 

sebagian dari prinsip jurnalisme sastrawi dalam kolom-kolom sepak bola Amir 

Machmud N.S. pada Rubrik “Free Kick” di halaman 5, Harian Suara Merdeka 

Edisi Minggu yang menunjukkan sisi-sisi manusiawi.  

 

1.7.2  Situs Penelitian 

Situs penelitian teks ini adalah kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S 

dalam Rubrik “Free Kick” di halaman 5 Harian Suara Merdeka Edisi Minggu, 

terbitan dari Desember 2012 hingga Maret 2014.  

 

1.7.3  Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah (1) Rekor “Brutal” Messi (16-12-2012); (2) Melodrama 

Frank Lampard (6-1-2013); (3) Karena Ada “Handsball” (13-1-2013); (4) Tak 

Cukup Hanya Ideologi (27-1-2013); (5) Tersenyumlah, Balotelli (3-2-2013); (6) 

Mudik Indah David de Gea (17-2-2013); (7) Tafsir Sejarah AC Milan (24-2-

2013); (8) Barca, “Halaman Berikutnya”(3-3-2013); (9) Suka dan Luka Ronaldo 

(10-3-2013); (10) Sambutlah The Gunners! (14-7-2013); (11) Rona Rooney (21-7- 
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2013); (12) Fenomena Gareth Bale (4-8-2013); (13) Kini, “Madrid Ancelotti” 

(18-8-2013); (14) Menang Penuh Gaya (25-8-2013); (15) Rumah yang Nyaman 

(15-9-2013); (16), Rindu Gascoigne (15-12-2013), (17) Secepat Apakah MU 

Bangkit? (2-3-2014).  

 

1.7.4  Jenis Data 

Data adalah teks-teks kolom Amir Machmud N.S. di Rubrik “Free Kick”,  hala- 

man 5, Harian Suara Merdeka Minggu terbitan Desember 2012-Maret 2014.  

 

1.7.5  Sumber Data 

Data primer berupa teks-teks kolom sepak bola Amir Machmud N.S. di Rubrik 

“Free Kick”, halaman 5, Harian Suara Merdeka Edisi Minggu terbitan dari De- 

sember 2012 hingga Maret 2014.  

 

1.7.6  Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, melakukan kajian teks terhadap 

kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S pada Rubrik “Free Kick” di hala- 

man 5 Suara Merdeka Edisi Minggu, terbitan Desember 2012 hingga Maret 2014.  

 

1.7.7  Alat Analisis 

Penelitian teks ini akan menggunakan analisis naratif menurut Helen Fulton seba- 

gaimana tertuang dalam buku Narrative and Media (2005) dan terdapat lima 

wilayah analisis.  
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Pertama, memberikan tindakan analisis terhadap angle (sudut pandang) 

kolumnis dalam mengupas suatu topik pembicaraan tentang pemain, pelatih, dan 

klub guna menentukan  pola atau ukuran standar naratif (narrative template). 

Kedua, memberikan tindakan analisis terhadap point of closure, yaitu 

pencermatan pada bagian awal kolom yang sekaligus juga merefleksikan ke-

mungkinan pengakhirannya. 

Ketiga, memberikan tindakan analisis terhadap  individualisasi (individu- 

alization), asosiasi kejadian-kejadian dengan individu-individu yang spesifik, 

yaitu pemain, pelatih, dan klub yang menjadi sentral topik pembicaraan. 

Keempat, memberikan tindakan analisis terhadap fokalisasi (focalization), 

terkait dengan bagaimana kejadian-kejadian yang terdeskripsikan atau tertujukan 

kepada para pembaca.  

Kelima, memberikan tindakan analisis terhadap chronology, pengerang- 

kaan yang dalam konteks ini terdiri atas temporalitas mental manusia, tempo- 

ralitas sosial, dan temporalitas kehidupan riil. 
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