
BAB III 

ANALISIS NARATIF KOLOM SEPAK BOLA 

AMIR MACHMUD N.S. 

 

PEMANFAATAN jurnalisme sastrawi sebagai strategi pewartaan dalam kolom-

kolom sepak bola Amir Machmud N.S. pada substansinya berlandaskan pada ha- 

kikat eksistensi genre teks jurnalistik berupa kolom. Sesungguhnya ia merupakan 

adonan relevan antara teks naratif dengan perilaku komunikasi menawarkan ga- 

gasan melalui storytelling dan teks persuasif argumentatif dengan perilaku komu- 

nikasi melalui sodoran opini untuk memengaruhi pembaca agar memberi pembe- 

naran atas argumen-argumennya terkait topik yang tersaji.  

 Perilaku berkomunikasi Amir Machmud N.S. dalam kolom-kolom sepak 

bolanya tersebut, sebetulnya merupakan semacam pembauran dua karakteristik 

teks. Pertama, teks naratif yang berkarakteristik storytelling tentang fakta-fakta 

peristiwa sepak bola dengan para pemain, mantan pemain, dan pelatih serta bisa 

juga para pundit (komentator ahli) berikut latar belakang kejadian (ajang kom- 

petisi, tingkat domestik atau internasional, klub) dan latar belakang waktu (tahun 

berlangsung ajang kompetisi atau tahun pendirian klub). Di sini juga terjadi inter- 

aksi antarindividu yang terjalin dengan peristiwa itu. Dengan demikian, semua 

merupakan fakta (sekurang-kurangnya fakta yang telah mengalami konstruksi 

media). Peminjaman peralatan teks prosa fiksional hanya sebatas pada penyusun-

an fakta, bukan membaurkan fakta dengan rekaan. 
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 Kedua, teks persuasif argumentatif yang mempunyai karakteristik sebagai 

penyampai opini kolumnis. Hal ini sejalan dengan teks jurnalistik genre kolom. 

Konsekuensi logis dari adanya karakteristik ini, dalam kolom juga terbuka ruang 

yang absah sesuai dengan sifat dasarnya bagi kolumnis untuk memengaruhi atau 

meyakinkan kepada para pembaca dengan kekuatan opini-opininya.  

 Dengan demikian, pembahasan kolom-kolom sepak bola Amir Machmud 

N.S. pada puncak esensinya adalah mendeskripsikan kemampuan sebuah teks me- 

mainkan storytelling sebagai strategi pewartaan untuk mengomunikasikan fakta-

fakta dengan meminjam peralatan teks prosa fiksi sekaligus memasukkan atau 

menyertakan opini kolumnis yang terepresentasikan lewat kehadiran teks-teks 

persuasif argumentatif.  

 Pola-pola yang menampakkan diri dari realitas pembauran antara teks-teks 

naratif dan teks-teks  persuasif argumentatif, antara teks-teks yang mencirikan di- 

rinya sebagai karya jurnalistik dan teks-teks yang mencirikan dirinya sebagai kar- 

ya prosa fiksi tersebut, akan menjadi tawaran konsep-konsep teoretis yang pada 

gilirannya akan tersusun dari hasil kajian pembahasan ini. Misalnya cara-cara ber- 

komunikasi dengan memanfaatkan kalimat interogativa cenderung dominan 

teraplikasikan pada wilayah teks-teks persuasif argumentatif dan kalimat imperatif 

cenderung dominan teraplikasikan pada wilayah teks-teks naratif. Dalam pene- 

rapannya, ada kelengkapan kalimat-kalimat statemen. 

Sementara itu, pendeskripsian yang terkomunikasikan dengan mengha- 

dirkan peristiwa-peristiwa sepak bola, individu-individu yang mengisi peristiwa-

peristiwa itu lengkap dengan setting nama ajang kompetisi, waktu, tempat ber- 
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langsung laga menjadi bagian dari kecenderungan teks-teks naratif. Dua garis 

besar konsep teoretis inilah yang setidaknya menunjukkan pola-pola yang ber- 

ulang pada  kolom-kolom sepak bola di Rubrik “Free Kick”. 

 

3.1  Teks Naratif dan Teks Persuasif Argumentatif 

Genre kolom sebagai salah satu karya jurnalistik memberi kesempatan kepada ko- 

lumnis menyampaikan opini pribadinya terkait dengan suatu peristiwa yang te- 

ngah aktual. Kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S. berisikan pandang- 

an-pandangan pribadinya terhadap peristiwa-peristiwa sepak bola yang sedang ha- 

ngat sekitar sepekan sebelumnya. Bahkan, ada peristiwa sepak bola yang terjadi 

pada malam harinya dari saat kolom itu terbit sebagai bagian dari menu sajian di 

pagi hari. Bisa juga, opini kolumnis itu berpijak pada prediksinya tentang raihan 

suatu penghargaan tertinggi sepak bola yang bakal terjadi dalam waktu dekat.   

 Kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S. merupakan karya jurnalis-

tik yang memberikan keleluasaan bagi pandangan-pandangan pribadi kolumnis. 

Pada realisasi penyajiannya, ada upaya kolumnis menerapkan storytelling sebagai 

bagian terpenting dari strategi pewartaan jurnalisme sastrawi. Opini pribadi ko- 

lumnis dan konsep storytelling itu kemudian berkolaborasi membentuk satu ke- 

satuan teks yang padu. Kedua unsur itu menjadi bagian-bagian yang saling men- 

dukung, tidak membentuk separatisme ekspresi.  

 Wilayah kajian teks-teks naratif antara lain tertuju pada bagaimana upaya 

kolumnis mendeskripsikan individu (terutama individu sentral), memaknai peris- 

tiwa sepak bola, serta melengkapinya dengan setting tempat dan waktu. Selan- 
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jutnya, opini pribadi kolumnis (teks persuasif argumentatif) masuk ke dalam 

wilayah teks-teks naratif itu. 

Berdasarkan penelitian ini, komposisi pemakaian teks-teks naratif  lebih 

menunjukkan kecenderungan dominasi daripada teks-teks persuasif argumentatif. 

Berikut tabel perbandingannya: 

TABEL I 

Teks Naratif dan Teks Persuasif Argumentatif 
dalam Kolom Sepak Bola di Rubrik “Free Kick” 

 
No Kolom 

(waktu pemuatan) 
Teks 
Naratif 

Teks  
Persuasif 
Argumen-
tatif 

Catatan 

     
A Pusat Tematik pada Pemain    
     

1. Rekor Brutal Messi  
(16-12-2012) 

14 paragraf 
(515 kata) 

6 paragraf 
(283 kata) 

Dominan  
teks naratif                     

     
2. Melodrama Frank Lampard  

(6-1-2013) 
13 paragraf 
(600 kata) 

4 paragraf 
(138 kata) 

Dominan  
teks naratif 

     
3. Karena Ada Handsball  

(13-1-2013) 
12 paragraf 
(468 kata) 

5 paragraf 
(159 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
4. Tersenyumlah Balotelli  

(3-2-2013) 
8 paragraf 
(393 kata) 

9 paragraf 
(303 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
5. Mudik Indah David de Gea  

(17-2-2013) 
11 paragraf 
(550 kata) 

4 paragraf 
(119 kata) 

Dominasi 
teks naratif 

     
6. Suka dan Luka Ronaldo  

(10-3-2013) 
14 paragraf 
(494 kata) 

4 paragraf 
(104 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
7. Rona Rooney (21-7-2013) 11 paragraf 

(442 kata) 
9 paragraf 
(246 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
8. Fenomena Gareth Bale 

(4-8-2013) 
11 paragraf 
(500 kata) 

8 paragraf  
(219 kata) 

Dominan 
teks naratif 
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9. Rindu Gascoigne  

(15-12-2013) 
16 paragraf 
(659 kata) 

3 paragraf 
(95 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
B Pusat Tematik pada Klub    
     

10. Tafsir Sejarah AC Milan 
(24-2-2013) 

9 paragraf 
(459 kata) 

5 paragraf 
(179 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
11. Barca, “Halaman 

Berikutnya” (3-3-2013) 
7 paragraf 
(349 kata) 

8 paragraf 
(316 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
12. Sambutlah The Gunners! 

(14-7-2013) 
9 paragraf 
(503 kata) 

9 paragraf 
(310 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
13. Menang Penuh Gaya  

(25-8-2013) 
10 paragraf 
(532 kata) 

6 paragraf 
(196 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
14. Rumah yang Nyaman  

(15-9-2013) 
8 paragraf 
(387 kata) 

7 paragraf 
(222 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
C Pusat Tematik pada Pelatih    
     

15. Tak Cukup Hanya Ideologi 
(27-1-2013) 

11 paragraf 
(488 kata) 

6 paragraf 
(227 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
16. Kini, “Madrid Ancelotti” 

(18-8-2013) 
10 paragraf 
(444 kata) 

7 paragraf 
 (312 kata) 

Dominan 
teks naratif 

     
17. Secepat Apakah MU 

Bangkit?  (2-3-2014) 
10 paragraf 
(382 kata) 

7 paragraf 
(306 kata) 

Dominan  
teks naratif 

 
 

Realitas data yang menunjukkan adanya dominasi teks naratif dalam 

kolom-kolom sepak bola Amir Machmud N.S. di rubrik “Free Kick” merupakan 

sinyal kuat yang membuka diri bagi pemungkinan penerapan jurnalisme sastrawi.  

Uraian berikutnya adalah pertanggungjawaban logis, kenapa teks dalam suatu 

paragraf mendapat klaim sebagai teks naratif dan teks persuasif argumentatif.  
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3.1.1  Kolom dengan Pusat Tematik Pemain 

3.1.1.1  “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012) 

Teks-teks naratif dalam “Rekor Brutal” Messi (lihat Lampiran I) yang berpijak 

dari prediksi Amir Machmud N.S., bahwa Lionel Messi memang berhak meraih 

predikat pemain terbaik FIFA Balon d’Or 2012, antara lain tampak pada upayanya  

mendeskripsikan individu sentral itu. 

 Kolumnis memaparkan gambaran individu sentral itu: Dunia menjadi 

milik Lionel Andres Messi, tetapi ia memberi pelajaran yang tak setiap bintang 

bisa melakoninya: tetap santun menjejak bumi (paragraf ke-1). Paragraf ke-1 

merupakan teks naratif berupa paparan cerita ringkas (hanya terdiri atas satu 

kalimat) dan bersifat introduktif tentang kualitas kemanusiaan seorang Lionel 

Messi sebagai pesepak bola. Dalam kalimat ini terkandung dua informasi naratif, 

yaitu peristiwa (a) Messi seorang pesepak bola terkenal dan memiliki sikap santun 

dan (b) tidak semua bintang mampu melakukan hal serupa dan karena itu dia 

menjadi sosok yang patut menjadi suri teladan (setidaknya hingga belum mencuat 

kasus upaya penggelapan pajak yang juga melibatkan ayahnya). Temuan unsur 

cerita ini merupakan bukti bahwa bagian ini merupakan teks naratif. 

 Selanjutnya, kolumnis menulis: Karakteristiknya yang seperti terjaga dari 

segala jenis bla-bla-bla, kehidupan pribadinya yang normal, kerendahatiannya di 

tengah langit prestasi dan rekor demi rekor, membuat ia mengetengahkan “per- 

bedaan” dibandingkan dengan banyak bintang sebelumnya, juga yang seang- 

katan dan menjadi pesaingnya (paragraf ke-2). Bagian ini juga lebih dekat dengan 
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teks naratif, karena memberikan paparan cerita untuk memperkuat sejumlah kua- 

litas kepribadian Messi.  

 Paragraf ke-3 merupakan teks persuasif argumentatif berupa opini ko- 

lumnis yang memandang sah-sah saja Lionel Messi menjalani kehidupan kema- 

habintangannya dengan penuh kesahajaan, sama sahnya dengan Cristiano Ro- 

naldo menikmati kemasyhuran dengan gaya hidup eksklusif. Tentu sah-sah saja 

megabintang seperti Cristiano Ronaldo menikmati kemasyhuran dengan gaya 

hidup eksklusif dan sikap sebagai primadona. Sah-sah pula pendekatan tentang 

karier, hidup, dan kehidupan yang melekat sebagai kepribadian Messi. Perkara 

ada yang suka atau tidak suka, bukankah itu bagian alamiah dari keterbelahan 

penyikapan? Pada bagian ini, kolumnis berupaya memersuasi publik pembaca 

dengan argumen yang mencoba menetralisasi pemihakannya dengan memberi 

toleransi terhadap gaya hidup Messi dan Ronaldo.  

Paragraf ke-4 mengetengahkan  teks persuasif argumentatif berupa pema- 

paran tentang dua pandangan tentang pemain antara kehidupan profesi dan kehi- 

dupan di luarnya: Ya, memang akan selalu ada yang mempertimbangkan ido- 

latrika dari sisi bagaimana kualitas sikap hidup seorang bintang. Namun tidak 

sedikit pula yang tidak peduli: yang terpenting bagaimana kontribusi dan pem- 

buktian sang bintang dalam dunianya. Menurut penganut pandangan ini, kehi- 

dupan nyata dan kehidupan sepak bola adalah satu dan lain hal (paragraf ke-4). 

Berdasarkan tilikan seluruh bagian  kolom ini, agaknya kolumnis hendak mene-

gaskan sikapnya (atau opininya), bahwa dia termasuk kelompok yang mengido-

lakan sosok pesepak bola yang bersih baik di dalam maupun di luar lapangan. 
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Meski demikian, dia juga menoleransi konsep pengidolaan yang semata mem-

pertimbangkan kecemerlangan performasi di lapangan. 

Paragraf ke-5, menggulirkan opini tentang sosok yang mirip dengan Mes- 

si, seperti Roberto Baggio, Ricardo Kaka, dan Zinedine Zinade: Arogansi ter- 

kadang melekat sebagai bagian dari klaim keberbedaan dari yang lain. Semua 

mengalir membentuk karakter, jati diri; tetapi dari sisi semacam itu pulalah yang 

lalu muncul pembeda: ooo, ada bintang yang rendah hati, tetap membumi, jadi 

role model anak-anak remaja, dan itu sering diidentikkan pada Messi, atau juga 

pada masanya – Roberto Baggio, Kaka, dan Zinedine Zidane .... Paragraf ini 

termasuk teks persuasif argumentatif, karena kolumnis memasukkan opini untuk 

menyakinkan dengan argumentasi untuk memersuasi pembaca bahwa Messi me-

mang sosok idola yang utuh, setidaknya menurut klaim pandangan kolumnis pada 

saat kolom ini terbit, dengan kualitas pemain bintang yang tetap rendah hati. Se- 

lanjutnya, kolumnis pun memersuasikan basis argumen tersebut kepada khalayak 

pembaca. 

 Amir Machmud N.S. juga mendeskripsikan respons verbal Tito Vilanova 

(saat kolom ini terbit pelatih Barcelona) terkait dengan prestasi Messi memecah- 

kan rekor 85 gol Gerd Mueller dalam satu tahun di semua ajang: “Kami berharap 

dia masih punya banyak lagi yang akan diberikan karena dia masih sangat muda. 

Saya pikir kita tidak akan melihat pemain lain yang seperti dia,” katanya (pa- 

ragraf ke-6). Bagian ini merupakan teks naratif lewat upaya kolumnis meng- 

ekspresikan gagasannya dengan meminjam pandangan individu yang memainkan 

fungsi sebagai sahabat individu protagonis (sentral) Messi melalui semacam “dia- 
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log” (setidaknya berdasarkan wujud fisik pemakaian pungtuasi, tetapi sebetulnya 

lebih dekat pada kutipan langsung narasumber pada berita lempang).  

Bagian selanjutnya: Rekor milik legenda Jerman itu sudah 40 tahun ber- 

tahan. Dalam prediksi Villanova, untuk menyamai atau bahkan memecahkan 

rekor yang disebut-sebut “brutal” itu, hampir mustahil ada pemain yang mampu 

(paragraf ke-7), pun merupakan teks naratif. Dalam paragraf ini terdapat dua pe-

ristiwa, yaitu (a)  rekor 85 gol Gerd Mueller dalam satu tahun di semua ajang hi- 

ngga kolom ini terbit dapat bertahan selama 40 tahun dan (b) Villanova pada saat 

itu memprediksi rekor Messi yang telah memecahkan raihan Gerd Mueller itu 

akan sulit tersamai apalagi terpecahkan pemain lain. Kedua peristiwa ini mem-

bentuk hubungan sebab akibat, adanya peristiwa (a) menyebabkan timbulnya pe-

ristiwa (b). 

 Bagian selanjutnya memunculkan teks naratif tentang Ronaldinho yang 

mengomentari capaian prestasi Messi itu: Ronaldinho, mantan senior Messi di El 

Barca, juga angkat bicara, “Dia yang terbaik di dunia. Dalam beberapa tahun 

terakhir dia sudah memainkan sepak bola di level yang tak pernah kita lihat 

sebelumnya ....”  (paragraf ke-8). Alasan bagian ini termasuk teks naratif, karena 

kolumnis menampilkan pola kutipan langsung yang berisikan komentar individu 

yang memainkan fungsi sebagai pendukung individu protagonis (sentral) Messi 

dalam format yang menyerupai dialog.  

Teks persuasif argumentatif menunjukkan tanda kehadiran pada bagian 

berikut: Dan, Messi terus berjalan dengan skill seakan-akan dari “planet yang 

berbeda”, sekaligus membukukan rekor demi rekor. Dari pencapaian terbaru ini, 
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rasanya kita tidak perlu lagi disibukkan mencari jawab pembandingan siapa yang 

ter- besar: Pele, Maradona, atau Messi? Semua punya konteks  zaman, kondisi, 

dan tantangan masing-masing. Dan, sekarang adalah era Messi (paragraf ke-9). 

Argumentasi kolumnis, dengan capaian rekor Messi tersebut, bergerak ke arah 

energi persuasi kepada pembaca untuk sebuah keyakinan Messi telah sejajar de- 

ngan legenda hidup sepak bola dunia, Pele dan Maradona. Dengan demikian, 

bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif.   

 Paragraf  ke-10 mengetengahkan teks persuasif argumentatif berupa opini 

kolumnis pada saat itu, dengan raihan prestasi ini menempatkan Lionel Messi 

sebagai kandidat paling kuat pemain terbaik FIFA Ballon d’Or 2012, mengatasi 

Cristiano Ronaldo dan Andres Iniesta. Capaian-capaian Messi  itu pula yang 

rasanya menyulitkan para kandidat peraih penghargaan pesepak bola terbaik. 

FIFA Ballon d’Or memang belum diserahkan, lalu di mana seharusnya posisi 

Ronaldo, Andres Iniesta, atau siapa pun nomine yang layak disandingkan dengan 

sang jawara? Bagian ini menegaskan kehadiran teks persuasif argumentatif me-

lalui penonjolan opini, bahwa dengan prestasi “brutal” selama musim 2011-2012 

itu, agaknya akan sulit bagi pemain lain termasuk Ronaldo dan Iniesta mengudeta 

posisi Messi di puncak teratas.   

Teks naratif selanjutnya tertuang manakala Amir Machmud N.S. menceri- 

takan, sesungguhnya ada pemain yang pada masa sebelumnya telah membukukan 

rekor lebih spektakuler dari  rekor Gerd Mueller yang kemudian terpecahkan Mes- 

si: Karena itu, walaupun rekor tersebut “dipertanyakan” oleh kalangan sepak 

bola Brazil dan Zambia, pengakuan eksepsionalitas pemain yang sering disebut 
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sebagai extraterrestrial itu tetap tak terbantahkan. Zico, bintang Brazil era 1980-

an, dilaporkan membendaharakan gol lebih banyak pada 1979, sedangkan 

pemain Zambia Godfrey Chitalu mencetak 107 gol pada 1972. Tetapi biarlah itu 

menjadi urusan legalitas FIFA .... (paragraf ke-11). Paragraf ini merupakan teks 

naratif karena di dalamnya termuat dua peristiwa, yaitu (a) bintang Brasil bernama 

Zico, pada 1980-an mampu mencetak lebih dari 86 gol pada 1979 dan (b) pemain 

Zambia Godfrey Chitalu dapat mencetak 107 gol pada 1972. Meskipun hanya 

tertuang dalam satu kalimat majemuk, keduanya memenuhi syarat sebagai teks 

naratif karena ada peristiwa (mencetak gol dalam jumlah besar dalam setahun), 

subjek pelaku, latar belakang asal kebangsaan pemain dan waktu. Dengan demi-

kian, paragraf ini merupakan teks naratif.  

 Teks naratif pun hadir di paragraf ke-12: Kenakalan atau kenyentrikan 

pada satu segi biasanya mewujud sebagai representasi  identitas atau gawan bayi 

seorang jenius, Catatlah personalitas Diego Maradona yang meletup-letup, tem- 

peramen arogan Johan Cruyft, keflamboyanan Franz Beckkenbauer, kebengalan 

sekaligus kemisteriusan Eric Cantona, “kenakalan” Ronaldo Luiz Nazario, atau 

di masa lalu George Best mendapat julukan “playboy lapangan hijau”, dan Pele 

yang sesuka hati menilai orang lain. Bagian ini termasuk teks naratif  karena 

kolumnis menderetkan deskripsi ringkas karakteristik sejumlah pemain di era 

masing-masing. 

Bagian selanjutnya mengusung teks naratif tentang kehidupan Messi yang 

terlalu biasa untuk ukuran seorang megabintang: Di tengah kecenderungan iden- 

tifikasi bintang yang semacam itu, Messi membuktikan “seorang bintang pun bisa 
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menjadi manusia normal”. Ia hidup “biasa”, segi-segi privat di luar kehebatan 

sepak bolanya nyaris tak tersentuh oleh ingar-bingar publisitas media (paragraf 

ke-13). Kenarasian teks pada paragraf ini terbukti dengan paparan deskriptif ten-

tang gaya hidup Messi biasa saja di balik kemahabintangannya sebagai pesepak 

bola profesional. Paling tidak hingga kolom ini terbit pada 16 Desember 2012, 

kehidupan pribadinya relatif jauh atau “nyaris tak tersentuh” (untuk menegaskan 

kedarahdagingan seorang Messi) dari sasaran tembak publisitas media. Bagian ini 

termasuk teks naratif.   

Paragraf selanjutnya lebih mempertajam “kehidupan yang biasa” dari 

seorang megabintang Lionel Messi: Bukankah misalnya, media tak terlalu mem- 

perhatikan potongan rambutnya, seperti sensasi yang selalu muncul dari tampil-

an metroseksual Cristiano Ronaldo. Sedikit mengubah gaya rambut pun menjadi 

bahan kicauan (paragraf ke-14). Keberhakan bagian ini menjadi bagian dari teks 

naratif berkat cerita tentang perbandingan potongan rambut ataupun penampilan 

Messi yang tidak terlalu membuat media memandangnya sebagai sajian yang 

“seksi” sebagai menu media, jika berbandingkan dengan Cristiano Ronaldo.  

Kemudian kolumnis menambahkan contoh: Gesture Messi juga nyaris 

“sama” dari satu kegembiraan ke kegembiraan lain dalam selebrasi gol, dari 

ekspresi kekecewaan ke kekecewaan ketika timnya menderita kekalahan (paragraf 

ke-15).  Bagian ini juga menunjukkan bukti kehadiran teks naratif yang hendak 

menekankan paparan cerita tentang betapa monoton cara Messi meluapkan ke- 

gembiraan selebrasi ketika mencetak gol ataupun ekspresi kekecewaan manakala 

gagal mengeksekusi peluang mencetak gol atau tatkala klubnya kalah. 
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Narasi berikutnya merupakan paparan narasi yang menambah kualitas per- 

sonal Messi: Hebatnya, dengan ketinggian skill dan peluang untuk membukukan 

rekor demi rekor, Messi bukan pemain yang egois. Ia tetap pemberi assist yang  

membuat nyaman rekan-rekan setimnya. Ia bekerja sama sebagai unit kental 

dengan Cesc Fabregas, Pedro Rodriguez, David Villa, Xavi Hernandez, dan 

Iniesta. Lalu sebagai kapten tim nasional Argentina, ia dihormati karena menjadi 

“bintang yang melayani”, pergerakan dan umpan-umpan matangnya membuka 

peluang gol untuk Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi, dan 

Sergio Aguero (paragraf ke-16). Substansi cerita tentang Messi yang meskipun 

striker kelas dunia tapi tidak egois dan relatif dermawan memberikan assist 

kepada rekan-rekannya yang berada pada posisi lebih stratregis menjadi bukti ke-

hadiran teks naratif pada bagian ini.  

Bagian seterusnya menegaskan lagi kualitas Lionel Messi sebagai pesepak 

bola: Seluruh teknik bola, gaya, dan kualitas gol Maradona sudah disamai. Re- 

kor-rekor besar mencatatkan namanya lebih sensasional dari mahabintang mana 

pun (paragraf ke-17). Ini pun merupakan teks naratif dan kolumnis menandainya 

dengan cerita tentang kemampuan Messi dalam hal teknik, gaya, kualitas gol yang 

telah menyamai Maradona.   

 Narasi yang lebih mempertajam penggambaran cerita tentang kualitas 

Messi sebagai pesepak bola profesional pun terus bergulir: Jumlah pengakuan 

formal pemain terbaik dunia telah dikantungi (sic!) tanpa tertandingi oleh para 

pendahulunya. Predikat The Next Maradona perlahan-lahan terkikis karena ia 

adalah Messi. Lionel Messi dengan segala keunggulannya (paragraf ke-18). De-
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ngan adanya penajaman cerita yang menggambarkan kualitas sehingga dia bukan 

lagi The Next Maradona melainkan The Real Messi, bagian ini pun merupakan 

teks naratif. 

Paragraf ke-19, berisikan opini Amir Machmud N.S., kalaupun masih ada 

yang kurang pada diri Lionel Messi adalah kesempatan mengukir prestasi gemi- 

lang di ajang Piala Dunia, sebagaimana Pele dan Maradona. Ia hanya belum 

meraih kebesaran yang melambungkan Pele dan Maradona: Piala Dunia! Namun 

pemain manakah – termasuk Pele dan Maradona – yang sanggup membukukan 

86 gol dalam setahun untuk menjadi rekor yang oleh Tito Villanova diprediksi  

bakal abadi?  Kehadiran opini di bagian ini menjadi indikasi kuat ia lebih men-

dekati entitas teks persuasif argumentatif. Ada argumen tentang torehan prestasi 

Messi yang memecahkan rekor Gerd Mueller, sebagai upaya kolumnis untuk me-

mersuasi bahwa Messi memang layak menjadi penerima Ballon d’Or 2012 (dan 

memang realitas kemudian mengamininya). 

Paragraf ke-20, berisikan opini pembelaan kolumnis atas pandangan Zla- 

tan Ibrahimovich yang merendahkan capaian Messi: Seorang Zlatan Ibrahimovic 

boleh saja merendahkan capaian Messi, namun masyarakat dunia tak mungkin 

ingkar: masih banyak yang bisa ditorehkan oleh si hebat berpredikat “kutu” itu 

.... Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif, karena Amir Machmud N.S. 

masih melanjutkan persuasinya untuk meyakinlkan pembaca bahwa Messi me-

mang layak mendapat gelar pemain terbaik dunia itu, dengan topangan argumen 

masih banyak potensi yang mungkin bakal teraih selanjutnya.   
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3.1.1.2  Melodrama Frank Lampard  (6 Januari 2013) 

Bagian awal Melodrama Frank Lampard (lihat Lampiran II) mengetengahkan 

teks persuasif argumentatif tentang sikap fans Stamford Bridge yang ingin mem- 

pertahankan keberadaan Frank James Lampard di Chelsea merupakan ungkapan 

rasa cinta mereka terhadap gelandang yang menghabiskan sebagian besar 

kariernya di klub Kota London itu: Pembelaan riuh untuk mempertahankan Frank 

James Lampard, apa lagi maknanya kalau bukan ungkapan cinta fans Stamford 

Bridge kepada gelandang penuh pengalaman itu? (paragraf ke-1). Realitas publik 

pencinta sepak bola di Stamford Bridge mati-matian menginginkan Lampard terus 

membela The Blues pada musim 2013-2014 itu mendapatkan intepretasi kolumnis 

sebagai ekspresi cinta para fans. Sentuhan argumen (realitas sebagian besar fans 

menginginkan Lampard tetap di Chelsea) dan persuasi (mengalimatkan dengan 

tatanan interogativa dan teralamat kepada pembaca) meneguhkan eksistensi 

bagian awal ini sebagai teks persuasif argumentatif.  

 Bagian selanjutnya mendudah narasi peristiwa penerapan kebijakan pere- 

krutan pemain sesuai dengan kehendak pemilik klub Roman Abramovich. Kolum- 

nis menulis: Fans Chelsea jelas sedang gundah, sama seperti sejuta rasa Lam- 

pard, ketika manajemen Roman Abramovich hanya menyodori masa kontrak satu 

tahun dan masih belum jelas seperti apa formulasinya. Walaupun pelatih Rafael 

Benitez (hingga 6 Januari 2013 saat kolom ini terbit, Rafael Benitez masih pelatih 

Chelsea-MJ) secara verbal menyatakan masih membutuhkan jasa Lampard  yang 

berusia 34 tahun, kebijakan Roman hanya menoleransi tambahan kontrak semu- 

sim bagi pemain di atas usia 30 tahun. Jika tidak ada kemajuan negosiasi, berarti 
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Lampard dipersilakan pergi pada akhir bulan ini (paragraf ke-2). Indikasi bagian 

ini sebagai teks naratif  adalah adanya peristiwa negosiasi antara pihak Roman 

Ibramovich (pemilik Chelsea) yang membuat aturan perpanjangan kontrak bagi 

pemain berusian 30 tahun ke atas hanya satu musim dan pihak Lampard yang 

meskipun tidak tertuang secara tersurat di dalam teks agaknya berkeinginan 

adanya sosok kontrak yang tidak hanya semusim. Dalam masa tarik ulur negosiasi 

inilah agaknya kekhawatiran para fans bahwa Lampard akan hengkang apabila 

tidak terjadi kesepakatan dengan manajemen muncul. Adanya unsur-unsur peris- 

tiwa negosiasi, pelaku negosiasi (Roman Abramovich dan Lampard), kelompok 

individu yang mendukung Lampard agar tetap bertahan di Chelsea (pelatih Rafael 

Benitez dan para fans Stamford Bridge) menjadikan paragraf ini lebih dekat de-

ngan entitas teks naratif. 

 Seterusnya narasi bergerak ke arah respons Lampard menanggapi kebijak- 

an  Abramovich itu dan realitas posisinya yang mulai terdesak dengan kehadiran 

tenaga-tenaga yang lebih segar: Lampard menjawab dengan cara elegan: dua gol 

ke gawang Everton dalam derby London yang selalu sarat emosi. Namun sang 

deputi kapten yang dikenal sebagai pengatur serangan dan pencetak gol produk-

tif itu, mulai tersisihkan oleh kehadiran trio darah muda yang tengah menyala-

nyala: Eden Hazard, Oscar, dan Juan Mata  (paragraf ke-3). Peristiwa Lampard 

menjawab keraguan Abramovinch dengan tampil memikat saat Chelsea meng- 

hadapi Everton dan peristiwa dirinya yang mulai mendapatkan saingan dari tiga 

pesepak bola muda: Eden Hazard, Oscar, dan Juan Mata (ketika kolom ini terbit 
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belum hijrah ke Manchester United) menjadi indikasi kuat paragraf ini lebih 

mempunyai kedekatan sosok dengan teks naratif. 

 Langkah narasi seterusnya, Amir Machmud N.S. mencontohkan peristiwa 

sepak bola yang memiliki kesamaan dengan sikap publik Stamford Bridge terha-

dap Lampard:  Begitulah. Akhir sebuah era sering menghadirkan melankolisme, 

seperti ketika AC Milan harus melepas para legenda: Franco Baresi, Alessandro 

Costacurta, lalu Paolo Maldini; juga saat Manchester United mengucap salam 

perpisahan untuk Paul Scholes – namun akhirnya holding midfielder berusia 38 

tahun itu dipaksa balik dari ketenangan masa pensiun karena Alex Ferguson ma- 

sih membutuhkan visi dan jasanya (paragraf ke-4). Adanya rangkaian peristiwa 

dalam paragraf ini lengkap dengan individu-individu pesepak bola berikut latar 

belakang klub menjadi indikator-indikator kuat bahwa paragraf ini merupakan 

teks naratif. 

 Paragraf ke-5, kolumnis memadukan antara teks persuasif argumentatif 

dan teks naratif. Bagian awal paragraf ini: Kita tidak bisa membayangkan apakah 

Lampard yang telah memperkuat Chelsea sejak 2001 akan mengalami akhir pedih 

..., merupakan paparan opini kolumnis sambil memersuasi para pembaca dengan 

pemakaian pronomina persona pertama jamak “kita” (dengan referens kolumnis 

dan para pembacanya) untuk mendukung opininya itu. Kemudian subjek pemban- 

dingnya terucapkan dengan teks narasi: ... seperti Didier Drogba, pahlawan yang 

mengantarkan The Blues menjuarai Liga Champions 2011-2012. Pemain asal 

Pantai Gading itu, karena pertimbangan usia dilepas tanpa sedikit pun basa-basi 

untuk digendholi. Mesin gol itu akhirnya memilih bertualang ke Liga China. 
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Paragraf ini pun berakhir dengan teks persuasif  argumentatif: Dan, jangan-ja- 

ngan, seperti itu pulalah akhir pengabdian John Terry “the boss” yang identik 

dengan kepemimpinan Chelsea. Realitas “perkawinan” teks persuasif argumen- 

tatif dengan teks naratif dalam satu paragraf memang tidak termungkiri keber- 

adaannya. Namun demi kepentingan penentuan pada satu jenis teks, penelitian ini 

memutuskan untuk menetapkan jumlah kata terbanyak. Realitas teks pada para- 

graf ini menunjukkan, teks naratif terdiri atas 36 kata, sedangkan teks persuasif 

argumentatif  terdiri atas 32 kata. Dengan demikian, berdasarkan jumlah kata yang 

lebih besar, paragraf ini lebih dominan ke teks naratif. 

 Bagian yang menyusul kemudian berisikan narasi Amir Machmud N.S., 

bahwa Lampard, karena faktor usia, tidak lagi memiliki posisi tawar seimbang 

dengan Roman Abramovich dengan kekuasaan uangnya: Kegundahan Lampard 

adalah episode tentang seorang legenda yang tengah menanti ketok palu sang 

penentu. Ya, karena Roman Abramovich-lah yang dengan kuasa uangnya meng- 

atur nasib siapa pun punggawa The Blues, tak peduli seberapa panjang peng- 

abdiannya, seberapa besar jasanya, seberapa hebat catatan prestasinya (paragraf 

ke-6). Bagian ini termasuk teks naratif, karena kolumnis memberikan paparan 

cerita tentang kegundahan Lampard yang meskipun memiliki jasa-jasa tak terhi- 

tung terhadap klub, karena usianya masuk kategori 30-an ke atas, berada di posisi 

inferior ketika bertemu dengan realitas kuasa uang Abramovich. 

Paragraf ke-7 bermuatkan narasi tentang nasib pesepak bola “uzur” yang 

tidak harus menerima “takdir” penggusuran dari tim. Kolumnis mencontohkan 

Baresi, Maldini, Costacurta, Inzaghi setelah pensiun dari A.C. Milan tetap ber- 
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tahan dengan menangani tim-tim dari klub itu dari berbagai kelompok usia. 

Sementara itu, Barcelona tetap berupaya membina kebersamaan dengan pemain-

pemain tua yang telah menanamkan jasa itu untuk mengelola Akademi La Masia: 

Usia banyak dijadikan “logika ilmiah” untuk mengakhiri  ikatan profesional, 

namun seharusnyalah  bukan  pembenar untuk mengubur kebersamaan. Bukan- 

kah AC Milan punya tradisi untuk tetap mengikat para eks bintangnya, dengan 

memberi peran sebagai bagian dari keluarga besar Milan. Baresi, Maldini, 

Costacurta, Inzaghi semua bertahan dengan tugas menjaga kebesaran “alma- 

mater”-nya, menangani tim-tim dari berbagai kelompok usia.  Sama seperti ikat- 

an kekeluargaan yang diretas di Barcelona, antara lain dengan basis kebersa- 

maan di Akademi La Masia, tak membuang begitu saja para pemain “uzur” yang 

telah menanam jasa (paragraf ke-7). Bagian ini termasuk teks naratif, karena 

terdapat contoh-contoh berupa paparan cerita tentang sejumlah pesepak bola yang 

telah “tua” (untuk ukuran atlet) tetap mendapat posisi terhormat sekalipun bukan 

sebagai pemain.  

 Termasuk pula bagian dari teks naratif, kolumnis mendeskripsikan Frank 

James Lampard dengan raihan prestasi sebagai pesepak bola profesional: Lam- 

pard, salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki Inggris dan peringkat 

kedua Pemain Terbaik FIFA 2005, dengan rekor dan kontribusinya tak perlu 

diragukan pantas menjadi “bendera” Chelsea seperti halnya Terry. Sebagai 

deputi kapten, ia pernah menghadirkan  ketergantungan – semacam “Lampard-

centris” – ketika harus absen karena cedera (paragraf ke-8). Bagian ini hadir 
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sebagai teks naratif, karena ia merangkum potongan-potongan cerita tentang 

kebesaran Lampard di The Blues.    

Rentang waktu yang panjang kebersamaannya dengan Chelsea mendapat 

pendeskripsian narasi melalui kesempatannya mengenyam berbagai era kepela- 

tihan: Pada seluruh era: dari Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Luiz Felipe Sco- 

lari, Avram Grant, Guus Hiddink, hingga Roberti Di Mattteo, ia selalu mendapat 

kasting sebagai sentral permainan, walaupun dalam periode pendek kepemim-

pinan Adre Vilas Boas yang bervisi peremajaan, Lampard dan para pemain se- 

nior sempat kehilangan tempat reguler  (paragraf ke-9). Paragraf ini juga men-

ceritakan kebersamaan Lampard dengan sejumlah pelatih yang pernah menangani 

Chelsea, sehingga ia lebih meyakinkan sebagai teks naratif. 

Pendeskripsian Lampard sebagai bagian dari pengekspresian teks naratif 

terus berlanjut. Kali ini tentang sikap pelatih dan strateginya: Kini Rafa Benitez 

sebagai pelatih pengganti Di Matteo masih memercayai di tengah rivalitas sengit 

lini tengah yang berlimpah stok muda seperti Oscar, Hazard, termasuk ide “me- 

naikkan” David Luiz dari full back menjadi gelandang bertahan (paragraf ke-10). 

“Roh” storytelling yang ringkas sangat menyentuh wilayah strategi permainan 

mendapatkan tempat di paragraf ini, sehingga semakin meyakinkan eksistensinya 

sebagai teks naratif. 

Selebihnya, kolumnis mengarahkan deskripsi tentang Lampard itu pada 

capaian dedikasinya  terhadap Chelsea: Inilah bukti dedikasi Lampard, hingga 

musim ke-12-nya di Stamford Bridge, dalam 570 pertandingan di semua kom- 

petisi, ia membukukan 191 gol dan 130 assist untuk memenangi tiga gelar liga, 
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empat Piala FA, dua Piala Liga, dua Community Shield, dan Liga Champions 

2012  (paragraf ke-11). Pengedepanan kekuatan prestasi Lampard berdasarkan 

data itu kian menonjolkan cerita tentang rekam jejaknya sebagai pemain bintang, 

sehingga menjadi energi yang tak terbantahkan sebagai penguat keberadaannya 

sebagai teks naratif. 

Paragraf ke-12 bermuatkan opini kolumnis, adanya sisi melodrama Lam- 

pard yang telah “uzur”, hubungan emosional pemain dengan klub dan fans meru- 

pakan sisi manusiawi  dalam relasi kapitalisme industri sepak bola: “Melodra- 

matika”  bisa menyeruak di tengah sprofesional apa pun ikatan kerja antara 

seorang pemain dengan sebuah klub. Inilah mungkin sisi manusiawi  relasi 

kapitalisme industri sepak bola, yang tak selalu menghadirkan konstruksi hak dan 

kewajiban secara rigid. Bukankah terbukti ada pemain yang merasa kerasan 

berada dalam atmosfer sebuah klub dan tersiksa di bawah manajemen klub 

lainnya? Opini bahwa di dalam relasi industrial tidak semata hanya terdapat 

“konstruksi hak dan kewajiban yang rigid” menjadi fondasi argumen, untuk me-

lancarkan persuasi tentang realitas adanya pemain yang merasa kerasan di satu 

klub tetapi justru sebaliknya di klub lain dalam tatanan kalimat interogativa, men-

jadikan status paragraf ini lebih mendekati teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-13, mengusung realitas hubungan unik pemain dengan klub, 

karena ada pemain yang enjoy dengan satu klub, tetapi ada yang harus berganti-

ganti klub: Tak sedikit pemain yang merasa menemukan “pelabuhan terakhir” 

dalam persinggahannya dari satu klub ke klub lain yang membutuhkan jasanya. 

Ia merasa diuwongke, tenang berada dalam komunitas yang cocok untuk gaya 
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hidup, lingkungan, dan pengembangan kemampuannya. Bagian ini lebih mem-

pertajam argumentasi tentang mengapa pemain bisa menemukan sensasi kekera-

sanan di suatu klub. Kolumnis pun sekaligus memersuasikan gagasan ini kepada 

pembaca lewat pernyataan adanya sikap memanusiakan lingkungan klub dan 

kesempatan mengekspresikan kemampuan lewat pemerolehan posisi reguler. Indi- 

kator-indikator ini menguatkan status paragraf ini sebagai teks persuasif argu- 

mentatif.  

Teks naratif selanjutnya mengetengahkan pasang surut peran Lampard di 

Chelsea dengan berbagai episode kepelatihan: Ia telah mengalami berbagai epi- 

sode kepelatihan dan mungkin hanya dengan Andre Vilas Boas yang seusialah ia 

mengalami periode hubungan pemain-pelatih yang tidak nyaman, sampai Di 

Mateo “naik” peran penting Lampard pun kembali “ada”(paragraf ke-14). Ba-

gian ini mengisahkan serbaringkas, pasang surut peran di dalam klub dengan 

kedatangan dan kepergian sejumlah pelatih dan ternyata hanya pada periode kepe- 

latihan Andre Vilas Boas dia merasa tidak nyaman, sehingga ada unsur cerita di 

sini. Dengan demikian, ia lebih memenuhi persyaratan sebagai teks naratif. 

Seterusnya narasi tentang Harry Redknapp yang merespons kebijakan Ro- 

man Abramovich yang hanya memperpanjang kontrak selama semusim bagi pe- 

main berusia di atas 30 tahun. Kolumnis menekankan deskripsi betapa penting 

Lampard bagi Chelsea dengan meminjam pernyataan Harry Redknapp: Manajer 

Queens Park Ranger Harry Redknapp bahkan berkomentar, “Sebuah kesalahan 

besar jika Chelsea tidak mempertahankan Lampard.”  (paragraf ke-15). Bagian 

ini termasuk ke wilayah teks naratif, paling tidak sebagai bagian kelengkapan 
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paparan cerita yang memvariasinya dengan semacam “dialog”. Kutipan langsung 

pernyataan individu untuk mengomentari suatu kejadian, relatif lebih dekat de-

ngan ciri khas suatu teks naratif. 

Paragraf ke-16, berisikan tentang pandangan Amir Machmud N.S. bahwa  

cara berpikir kapitalis Roman Abramovich lebih berpihak pada logika sebuah tim 

akan menjadi kuat dan digdaya manakala lebih banyak prajurit muda yang ber- 

peran di dalamnya. Manajemen The Blues mungkin tak terpengaruh. Tak peduli 

dua gol ke gawang Everton seolah-olah  menguatkan kembali posisi tawar Lam- 

pard. Abramovich lebih berpikir dengan mindset kapitalis: ia butuh lebih banyak 

prajurit muda yang masih segar-segarnya. Bagian menjadi bagian dari teks 

naratif, karena kolumnis cenderung menceritakan tentang cara berpikir Roman 

Abramovich dengan kerangka logika sebagai kapitalis. 

Paragraf ke-17, sebuah pemahaman memang adanya orang seperti Abra- 

movich yang hanya mengukur profesionalisme berdasarkan relasi simbiosis mutu- 

alisme antara hak dan kewajiban tanpa memberikan sejengkal pun tempat untuk 

relasi antarhati manusia. Ya, boleh jadi memang banyak orang berduit yang 

mengukur profesionalisme sekadar dari bingkai hak dan kewajiban; tak memberi 

ruang bagi secuil pun usikan tentang nilai-nilai relasi antarhati manusia. Bagian 

pamungkas ini termasuk teks persuasif argumentatif, karena kolumnis berupaya 

memersuasikan basis argumen, yaitu gagasan toleransinya tentang adanya pihak 

yang mempersetan adanya relasi antarhati manusia di balik hubungan yang 

seprofesional apa pun. 
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3.1.1.3  Karena Ada Handsball (13 Januari 2013) 

Karena Ada Handsball (lihat Lampiran III) langsung menggebrak dengan teks 

naratif, mengawali dengan peristiwa fenomenal tentang kasus handsball yang 

telah melegenda: Karena ada aturan handsball, maka justifikasi Hands of God 

Diego Maradona pun bisa menimbulkan luka yang tak terhapuskan. Kegusaran 

orang Inggris selalu terbangkitkan tiap kali mengenang bagaimana The Three 

Lions dikalahkan Argentina 1-2 dalam perempat final Piala Dunia 1986 (paragraf 

ke-1). Bagian ini merupakan teks naratif, karena kolumnis mengetengahkan un- 

sur-unsur cerita yang nonfiksional, yaitu peristiwa (Maradona membuat gol de- 

ngan tangannya), pelaku (Maradona dari Tim Nasional Argentina), korban (Tim 

Nasional Inggris), latar belakang event sepak bola (babak perempat final Piala 

Dunia) dan waktu (1986). 

Kemudian bagian selanjutnya: Wasit Ali Bennaceur dari Tunisia dikenang 

sebagai sosok antagonis dan aktor utama skandal tersebut tentulah Maradona 

yang dengan enteng membela diri. “Itu gol tangan Tuhan” (paragraf  ke-2) meru-

pakan kelanjutan dari bagian sebelumnya. Kali ini dengan tambahan pelaku lain 

dalam kasus tersebut, yaitu wasit asal Tunisia yang memimpin laga itu. Karena 

itu, bagian ini juga termasuk ke dalam teks naratif. 

 Dari peristiwa fenomenal yang mengisi banyak memori para pencinta se- 

pak bola itu, Amir Machmud N.S. mengaitkannya dengan peristiwa hampir serupa 

(membuat gol dengan tangan dan wasit mengesahkannya) yang terjadi sepekan 

sebelum kolom ini terbit pada 13 Januari 2013. Narasi pun bergulir: Becermin 

dari insiden 27 tahun silam itu, orang pun mungkin akan dengan penuh sesal 
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mengenang peristiwa serupa  sepekan lalu,  mengapa Luis Suarez tega menghen- 

tikan bola dengan tangan untuk mencetak gol ke gawang Mansfield di babak ke- 

tiga Piala FA yang membawa kemenangan 2-1 untuk Liverpool  (paragraf ke-3). 

Status teks naratif paragraf ini mengedepan lewat peristiwa Luiz Suarez (ketika 

kolom ini terbit masih menjadi pemain Liverpool) yang membuat gol dengan ta-

ngannya ke gawang Mansfield di babak ketiga Piala FA. Unsur-unsur cerita yang 

nonfiksional pun telah pula dalam bagian ini. Ada peristiwa, yaitu Luis Suarez  

dari Liverpool membuat gol ke gawang lawan dengan tangannya. Ada pelaku, 

yaitu Luis Suarez. Ada pihak yang dirugikan, yang klub Mansfield. Ada latar 

belakang kejadian, yaitu ajang Piala FA musim 2012-2013. Ada latar belakang 

waktu, kejadian laga pada “sepekan lalu” (dari pemuatan kolom ini pada 13 Janu-

ari 2013). Dengan demikian, bagian ini memang merupakan teks naratif.  

 Dinamika narasi itu pun menjadi lebih hidup ketika kolumnis menyedia- 

kan tempat untuk reaksi dari kubu Mansfield: Sesuatu yang pasti menyesakkan 

bagi fans Mansfield, bahkan CEO klub tersebut Carolyn  Radford menyatakan 

betapa ia merasa seperti dirampok. Kiper Alam Marriott mengaku kesal menyak- 

sikan Suarez tertawa ketika merayakan gol itu (paragraf ke-4). Bagian ini menye-

diakan paparan cerita yang nonfiksional berupa ungkapan kekesalan CEO klub itu 

yang merasa telah tidak mendapatkan putusan yang fair dari sang pengadil di la-

pangan hijau dan ekspresi kejengkelan penjaga gawang klub itu melihat Luis 

Suarez tertawa saat melakukan selebrasi. Teks naratif boleh terbilang lebih men-

dekati entitas paragraf ini.  
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Kemudian reaksi yang bertolak belakang datang dari kubu Liverpool sen- 

diri:  Namun, pelatih Brendan Rodgers membela pemainnya. Suarez, menurut- 

nya tidak salah, karena tidak sengaja melakukan handsball (paragraf ke-5). Sifat 

kenarasian bagian ini, selain karena merupakan kelanjutan deskripsi dari bagian 

sebelumnya (reaksi kedua pihak atas kejadian gol Suarez dengan tangan itu), juga 

karena merupakan kutipan tidak langsung sebagai salah satu representasi adanya 

semacam “dialog” yang lekat dengan eksistensi teks naratif. 

 Tindakan striker Luis Suarez menggunakan tangannya saat bermain sepak 

bola ternyata bukan yang pertama kali. Peristiwa sepak bola sebelumnya terung- 

kap lewat deskripsi naratif: Pemain sarat kontroversi itu juga pernah sengaja me- 

nahan bola (dengan tangannya-MJ) dalam perempat final Piala Dunia 2010 me- 

lawan Ghana. Dia menghalau bola yang “sudah 99 persen gol”. Suarez tidak 

menyesali tindakan itu, karena Uruguay lolos ke semifinal setelah memenangi 

drama adu penalti dan dia malah disanjung sebagai pahlawan (paragraf ke-6). 

Bagian ini merupakan teks naratif karena telah terpenuhi unsur-unsur cerita, yaitu 

peristiwa (Luiz Suarez menahan bola dengan tangannya), pelaku (Luiz Suarez saat 

memperkuat Tim Nasional Uruguay), pihak yang dirugikan (Tim Nasional 

Ghana), latar belakang kejadian (laga perempat final Piala Dunia di Afrika Sela- 

tan) dan waktu (2010).  

 Paragraf ke-7, berisikan teks persuasif argumentatif tentang opini kolum- 

nis soal kemantapan Liverpool memenangi laga dengan cara yang tidak prosedu- 

ral itu. Kali ini persoalannya agak “lain”. Suarez telah melukai bukan hanya 

Mansfield, tetapi juga nilai-nilai sportivitas. Bahagiakah Liverpool mendapat ke- 
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menangan dengan cara seperti itu? Atau sebuah kemenangan memang boleh me- 

nihilkan proses? Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif, beranjak dari 

argumen bahwa tindakan Luis Suarez itu telah mencederai sportivitas, kemudian 

kolumnis menyorongkan persuasi dengan lontaran kalimat-kalimat interogativa 

yang bermuara pada substansi gugatan terhadap raihan kemenangan dengan peng- 

halalan segala cara tanpa memedulikan marwah permainan sepak bola. 

Bagian selanjutnya, teks narasi Thiery Henry yang  memanfaatkan hands- 

ball ketika wasit out of position demi keuntungan tim negaranya: Sikap Thiery 

Henry, striker tim nasional Prancis setelah playoff Piala Dunia 2010 melawan 

Republik Irlandia. Ia menghentikan bola (dengan tangan-MJ), bahkan dengan 

dua kali gerakan yang “menjinakkan” si kulit bundar, lalu dengan nyaman meng- 

oper kepada William Gallas yang berada sejajar di mulut gawang. 1-0. (paragraf 

ke-8). Bagian ini merupakan teks naratif karena telah terpenuhi adanya unsur-

unsur cerita. Unsur utama adalah adanya peristiwa. Ada dua peristiwa dalam 

paragraf ini, yaitu (a) Thiery Henry menghentikan bola, bahkan dua kali gerakan, 

dengan tangannya dan (b) Thiery Henry mengoper bola itu ke arah rekan setim-

nya, William Gallas, yang berada di posisi lebih strategis untuk mencetak gol. 

Kedua peristiwa ini memiliki pelaku, yaitu Thiery Henry yang menghentikan bola 

dengan tangan dan William Gallas yang menerima operan dari Thiery Henry serta 

sukses mencetak gol. Latar belakang kejadian, laga playoff Piala Dunia antara 

Tim Nasional Prancis (tim Thiery Henry dan William Gallas) dan Republik 

Irlandia. Latar belakang waktu adalah tahun 2010. Unsur-unsur cerita ini menjadi 

indikator kuat, bahwa bagian ini merupakan teks naratif.  
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Bagian berikutnya  juga teks naratif. Apa kata Henry? “Sejujurnya saya 

handsball, tapi wasit menganggap tidak. Itulah yang seharusnya ditanyakan 

kepada wasit.” (paragraf ke-9). Kutipan pernyataan langsung atau bisa disebut 

semacam “dialog” yang terdapat dalam paragraf ini, merupakan ciri khas yang 

melekat pada teks naratif, jika boleh terjadi penyederhanaan konsep yang menye-

butkan teks naratif itu terdiri atas paparan naratif dan dialog. Paling tidak, bentuk 

pengekspresian gagasan dengan mengetengahkan modus semacam “dialog”  le-

bih dekat dengan ciri khas teks naratif. 

 Paragraf ke-10, berisikan opini Amir Machmud N.S. yang terbungkus kali- 

mat interogativa, bahwa bukan hanya wasit yang sepenuhnya harus menanggung 

beban tanggung jawab ketika nilai-nilai fair play tidak terekspresikan  secara 

maksimal. Teks persuasif argumentatif ini menduduki fungsi sebagai cara ko- 

lumnis mengurai narasi tentang tiga pesepak bola yang mengambil sikap benar 

saat keputusan wasit mencederai kejujuran dan sikap kesatria sebagai atlet. 

Tepatkah hanya wasit yang bertanggung jawab ketika nilai-nilai fair play diping- 

girkan? Setidak-tidaknya tiga pemain memberi contoh bagaimana seharusnya  

bersikap dalam kondisi demikian, apalagi ketika wasit sedang out of position. 

Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif karena memuat opini kolumnis 

dan sekaligus sebagai pintu masuk untuk tiga pesepak bola yang menurut Amir 

Machmud N.S., merupakan pemain yang tetap menjunjung tinggi fairplay meski-

pun wasit tidak sedang dalam posisi strategis untuk menjatuhkan keputusan. 

 Pada paragraf ke-11, kolumnis mengetengahkan teks naratif tentang aksi 

Paolo Di Canio saat memperkuat West Ham United belasan tahun lalu di Youtube. 
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Narasi itu pun berbicara: Dalam pertandingan melawan Everton (pada) 16 De- 

sember 2000, tiba-tiba Di Canio menangkap bola padahal ia mendapat peluang 

karena gawang lawan kosong ditinggalkan kiper Paul Gerard yang tergeletak 

cedera. Bukannya memanfaatkan peluang, ia malah memberi tahu wasit agar 

menginterupsi laga. Unsur-unsur cerita terpenuhi pada bagian ini. Ada peristiwa, 

yaitu (a) Paolo di Canio (West Ham United) menangkap bola dan (b) kiper Paul 

Gerard (Everton)  tergeletak cedera. Relasi naratif antara peristiwa (a) dan (b) ada- 

lah peluang mencetak gol yang terbuka lebar, tapi dia justru lebih memilih mem-

beritahu wasit untuk menghentikan sementara pertandingan. Kemudian ada indi-

vidu-individu yang terlibat di dalamnya, Paolo di Canio dan Paul Gerard. Ada 

pula latar belakang kejadian, yaitu laga West Ham United versus Everton berikut 

latar belakang waktu laga, yaitu 16 Desember 2000.      

 Narasi pun terus bergulir:  Fair Play Award FIFA 2000 pun dianugerah- 

kan kepada Di Canio. Namun yang lebih mengesankan bagi pria bengal itu, 

penonton di kandang Everton di Goodison Park melakukan standing ovation 

untuknya  (paragraf ke-12). Bagian ini memenuhi unsur-unsur cerita, yaitu peris- 

tiwa (a) penganugerahan Fair Play Award FIFA 2000 kepada Paolo di Canio dan 

(b) tindakan standing ovation penonton di Goodison Park berkat tindakan 

kesatrianya sebagai pesepak bola itu. Ada pelaku pemberian Fair Play Award, 

yaitu FIFA, dan ada penerima penghargaan, Paolo di Canio. Terdapat pula latar 

belakang waktunya, yaitu tahun 2010. Dengan demikian, paragraf ini memenuhi 

syarat kestatusannya sebagai teks naratif. 
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 Bagian berikutnya, kolumnis mengetengahkan narasi tentang sikap kesa- 

tria Robbie Fowler: Sejarah juga mencatat sikap fair Robbie Fowler yang feno- 

menal. Dalam pertandingan melawan Arsenal pada 24 Maret 1997, Liverpool 

mendapat penalti setelah ia “dijatuhkan” oleh kiper David Seaman. Namun 

Fowler sengaja menendang ke jangkauan kiper karena ia merasa wasit salah 

memutuskan. Dengan jujur ia mengakui tidak ada kontak badan. Ia diganjar Fair 

Play Award UEFA 1997 (paragraf ke-13). Bagian ini pun memiliki unsur-unsur 

cerita. Ada peristiwa, Robbie Fowler (Liverpool) secara jujur mengakui tidak ada 

kontak badan dengan kiper David Seaman (Arsenal) pada waktu dirinya terjatuh 

di kotak terlarang pertahanan lawan. Wasit pun menghadiahi tendangan penalti. 

Akan tetapi, karena Fowler merasa tendangan penalti itu tidak fair, maka dia se-

ngaja menendang bola ke arah jangkauan Seaman. Peristiwa lainnya, berupa 

paparan naratif, berkat tindakan kesatrianya itu Robbie Fowler akhirnya mempe- 

roleh Fair Play Award UEFA 1997. Ada pula individu pelakunya, yaitu Robbie 

Fowler dan David Seaman. Ada juga latar belakang kejadian, yaitu laga antara 

Liverpool dan Arsenal serta latar belakang waktu, 24 Maret 1997. 

 Kolumnis memperpanjang teladan pemain sepak bola yang menjunjung 

tinggi sikap kesatria lewat pemunculan narasi tentang Miroslav Klose: September 

tahun lalu (2012-MJ), striker Lazio, Miroslav Klose memberi teladan serupa da- 

lam pertandingan melawan Napoli. Bola menyentuh tangan sebelum ia mencetak 

gol, dan walaupun disahkan, pemain asal Jerman itu meminta wasit membatal- 

kan gol karena ia handsball. Para pemain Napoli pun mengungkapkan respek 

dengan memeluk Klose (paragraf ke-14). Paragraf  ini memenuhi unsur-unsur ce-
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rita. Ada peristiwa, yaitu (a) Miroslav Klose (Lazio) membuat gol ke gawang 

Napoli. Namun sebelum gol tercetak, tangannya menyentuh bola dan (b) wasit 

mengesahkan gol itu, tetapi Klose justru meminta pembatalan karena dia mengaku 

dirinya handsball serta (c) para pemain Napoli memeluk Klose sebagai bentuk 

apresiasi penghormatan terhadap sikap fair play dirinya. Ada pula individu pe- 

laku, yaitu Miroslav Klse yang pada saat laga berlangsung adalah striker Lazio. 

Latar belakang kejadian, laga di Liga Italia yang mempertemukan Lazio dan 

Napoli, dan latar belakang waktu: September 2012. Dengan demikian, paragraf ini 

memenuhi syarat dominasi kecirikhasan sebagai teks naratif.  

 Paragraf ke-15 merupakan teks persuasif argumentatif. Dari insiden Luis 

Suarez serta sikap kesatria Di Canio, Fowler, dan Klose, produk dan proses gol, 

hakikinya juga melewati titian hati nurani. Fair play tak mungkin tegak tanpa 

kejujuran, dan kejujuran hanya bisa dirakit dari eksplorasi nurani. Sikap pemi-

hakan kolumnis terhadap “produk dan proses gol yang melewati titian hati nurani” 

demi kemartabatan permainan sepak bola itu sendiri, pada hakikatnya merupakan 

fondasi argumen yang coba dia persuasikan kepada khalayak pembacanya. 

Paragraf ke-16: Tidak seperti Brendan Rodgers yang bisa menikmati ke- 

menangan Liverpool, atau suka cita Suarez merayakan gol tanpa beban, saya 

lebih nyaman mengilas balik sejarah dengan membuka Youtube melihat aksi para 

pahlawan fair play Di Canio, Fowler, dan Klose, juga termasuk teks persuasif  ar-

gumentatif. Sebab, di bagian ini kolumnis mengedepankan argumen pribadinya 

sebagaimana tertuang dalam paragraf ke-15 dan kemudian memersuasikan kepa-

da para pembaca lewat penyataan bahwa dirinya lebih enjoy mengilas balik aksi 
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para pahlawan fair play itu daripada menikmati kemenangan Liverpool yang ter-

nodai gol handsball Luis Suarez. 

Paragraf ke-17: Setidak-tidaknya masih ada mereka yang membedakan 

benar bermain sepak bola dan bola basket. Ya, jika Anda pemain bola, kita harus 

mematuhi larangan menyentuh bola atau handsball, sebagai closing statement 

kolom ini menunjukkan rautnya sebagai teks persuasif argumentatif. Di bagian ini 

kolumnis dengan cara ringan menggelitik lewat pesan yang bermuatkan substansi 

argumen, bahwa setiap atlet harus mematuhi aturan di cabang masing-masing, 

demikian pula setiap pesepak bola (kecuali kiper) harus mematuhi larangan untuk 

tidak menyentuh bola dengan tangannya. Penegakan aturan main, inilah yang 

hendak dipersuasikan oleh kolumnis kepada khalayak pembaca.   

 
 

3.1.1.4   Tersenyumlah, Balotelli ... (3 Februari 2013) 

Bagian awal Tersenyumlah, Balotelli ... (lihat Lampiran IV), merupakan teks 

persuasif argumentatif  yang terbungkus kalimat interogativa, tentang opini ko- 

lumnis betapa sulit mencari pelatih supersabar, lingkungan pemain dengan ting- 

kat kekondusifan maksimal, yang mampu membuat seorang Mario Barwuah Balo- 

telli memaksimalkan potensinya. Klub seperti apa, pelatih yang sesabar biasa, 

dan lingkaran pemain sekondusif apakah yang benar-benar menjamin mampu 

menjinakkan seorang Mario Barwuah Balotelli? (paragraf ke-1). 

Paragraf ke-2 lebih menegaskan opini kolumnis, bahkan kali ini muncul 

penggunaan pronomina persona pertama tunggal “saya” tentang keskeptisannya, 

Balotelli menemukan rumah ketenangan yang stabil: Saya termasuk yang skeptis 
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Super Mario bisa menemukan rumah ketenangan yang stabil, karena sesung- 

guhnya  yang dia butuhkan adalah atmosfer untuk meledakkan potensinya, mele- 

tupkan energinya, sesudah itu ia “harus” diperbolehkan untuk menuruti kata hati. 

Bagian ini termasuk teks persuasif argumentatif, karena kolumnis mengedepan- 

kan pandangan pribadinya sebagai dasar argumen dan kemudian memersuasikan-

nya kepada khalayak pembaca. 

 Teks naratif muncul pada bagian selanjutnya melalui pendeskripsian ko- 

lumnis tentang sosok Mario Barwuah Balotelli: Rute profesional sekaligus jejak 

kebengalan pemain berdarah Ghana ini menggambarkan dua sisi dahsyat itu 

sejak dari Internazionale, Manchester City, dan kini A.C. Milan. Semua sadar dan 

mengalami betapa Balotelli adalah seorang bintang, pemain muda berlimpah ba- 

kat, tetapi juga pribadi yang sangat sulit dikendalikan, bahkan cenderung me- 

nyia-nyiakan potensinya (paragraf ke-3). Adanya unsur cerita terpenuhi di bagian 

ini lewat paparan ringkas perjalanan kariernya sebagai pesepak bola, kualitasnya 

sebagai pemain profesional, dan karakter pribadinya. Unsur cerita di sini adalah 

pendeskripsian individu sentral atau individu yang memainkan fungsi protagonis. 

 Paragraf ke-4 bermuatkan teks persuasif argumentatif dalam kemasan 

kalimat interogativa, terkait dengan fakta pelatih sekaliber Jose Mourinho pun tak 

mampu mengelola temperamennya dan Roberto Mancini akhirnya menyerah un- 

tuk terus memahaminya, kolomnis meragukan apakah Massimiliano Alegri yang 

pada saat kolom ini terbit masih menangani A.C. Milan akan mendapatkan res- 

peknya. Maka, setelah pelatih sekaliber Jose Mourinho pun tak kuasa mengelola 

temperamennya, “sang ayah” Roberto Mancini angkat tangan untuk terus mema- 
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haminya, apakah Massimiliano Alegri bakal mendapatkan respeknya dengan 

menyiapkan lebih banyak “stok kesabaran”? Paragraf ini termasuk teks persuasif 

argumentatif, karena berisikan opini kolumnis lewat keraguannya yang terbung- 

kus kalimat interogativa, setelah dua pelatih sekaliber Jose Mourinho dan Roberto 

Mancini saja tak mampu menjinakkan Balotelli, apakah Massimiliano Alegri 

mampu mengatasinya.  

 Kemudian kolumnis  menarasikan: Pada lorong gelap perjalananan si be- 

ngal itu, kita mungkin menemukan pijaran seberkas sinar saat A.C. Milan mene- 

rimanya. Ya, karena Rossoneri adalah klub idolanya semenjak kecil, dan Balotelli 

dengan cuek beberapa kali mengenakan kostum Diavolo Rosso justru ketika ia 

terikat hubungan kerja dengan Internationale (paragraf ke-5). Bagian ini meru-

pakan teks naratif, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur cerita. Ada peristiwa, 

yaitu (a) A.C. Milan (saat kolom ini terbit) dapat menerima Balotelli, (b) Balotelli 

mengidolakan A.C. Milan sejak kecil dan (b) dia mengenakan kaus tim A.C. 

Milan ketika terikat kontrak dengan Internationale Milan. Ada individu pelaku, 

yaitu Mario Balotelli.  

 Paragraf ke-6, dengan format kalimat interogativa, hadir teks persuasif ar- 

gumentatif: Jadi, bukankah seharusnya ia benar-benar menemukan “rumah” 

ketika memutuskan untuk berpisah dari Mancini yang pernah disebut-sebut seba- 

gai “pelatih paling sabar menghadapi perilakunya” dan berlabuh di tempat yang 

lama diimpikannya? Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif, karena 

kolumnis memasukkan opininya, berupa argumen bahwa menjadi pemain A.C. 

Milan merupakan harapan Balotelli sejak kecil memberikan cercah harapan dia 

159 
 



akan menemukan “rumah” yang lebih nyaman. Opini ini dia persuasikan kepada 

khalayak pembaca lewat kemasan kalimat interogativa. 

Teks naratif selanjutnya hanya satu kalimat: Milan menerimanya (paragraf 

ke-7). Bagian ini, meskipun hanya terdiri atas dua kata, sesungguhnya  juga meru- 

pakan teks naratif. Unsur-unsur cerita secara minimal terpenuhi di sini. Ada 

peristiwa, yaitu A.C. Milan, dalam hal ini manajemennya, menerima Mario Balo- 

telli sebagai bagian skuadnya setelah melalui prosedur standar terkait dengan 

administrasi dan kesehatan. Ada pula individu yang berinteraksi, (manajemen) 

A.C. Milan dan Mario Balotelli. Adapun soal waktu, secara tak takrif adverbial, 

merujuk pada saat Mario Balotelli telah masuk ke klub yang pada saat itu di ba-

wah manajer Massimiliano Alegri, kira-kira sesuai dengan saat kolom ini terbit 

pada kisaran Februari 2013. 

Aliran narasi memenuhi bagian selanjutnya: Seharusnya itulah ungkapan 

syukur Super Mario, mengingat sang pemilik Silvio Berlusconi sempat menolak 

ketika namanya disebut-sebut sebagai calon tandem bagi striker utama yang 

tengah mekar: Stephane El-Shaarawy, sedangkan bintang Brasil Alexandre Plato 

memilih pulang kampung. “Nama Balotelli tak pernah masuk dalam pemikiran 

saya. Dia adalah apel busuk yang bisa meracuni semua tim yang dia masuki, 

termasuk AC Milan,” kata Berlusconi (paragraf ke-8). Bagian ini menguak narasi, 

ternyata sebelum penerimaan itu terdapat dinamika yang berkembang. Peristiwa-

peristiwa (a) reaksi penolakan Silvio Berlusconi sang pemilik klub pada awalnya 

atas rencana Mario Balotelli bergabung, (b) reaksi pemain bintang Brasil Alexan- 

dre Plato di A.C. Milan yang memilih pulang kampung begitu mendengar Mario 
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Balotelli akan bergabung, setidaknya memberikan tawaran bahwa pada bagian ini 

telah terpenuhi unsur utama cerita, yaitu adanya peristiwa. Kemudian, unsur ku-

tipan langsung yang menyerupai “dialog” Berlusconi tentang penilaiannya yang 

kurang baik terhadap Balotelli, merupakan unsur yang menghidupkan narasi. 

Dengan demikian, memang bagian ini lebih dekat statusnya ke teks naratif. 

 Paragraf ke-9, berupa teks persuasif argumentatif dalam kemasan kalimat-

kalimat interogativa yang mendudah perubahan sikap Berlusconi yang berbalik 

menerima Baloteli bahkan bersedia mengeluarkan dana 20 juta euro untuk meng- 

ikatnya. Lalu tentang pengalaman A.C. Milan mengelola pribadi-pribadi yang 

sulit pada masa sebelumnya, seperti Antonio Cassano dan Zlatan Ibrahimovich. 

Mengapa kemudian the big boss berubah pikiran dan bersedia mengucurkan 20 

juta euro untuk mengikat pemain yang disebutnya apel busuk itu? Ia bahkan 

harus meralat pernyataan dengan menyebut media salah tafsir terhadap penilai- 

annya. Dan, kalau semua stigma nakal memang melekat pada pemain 22 tahun 

itu, bukankah Milan seharusnya  juga punya sejarah bisa menjinakkan pribadi-

pribadi sulit seperti Antonio Cassano dan Zlatan Ibrahimovich pada era sebelum 

ini? Bagian ini menjadi ajang yang begitu luas bagi kolumnis untuk mem-

benamkan argumen-argumen yang bersifat opini, sebelum pada gilirannya me-

mersuasi publik pembaca melalui pemakaian kalimat-kalimat interogativa.  

 Paragraf ke-10, menggelar teks persuasif argumentatif mengenai kemam- 

puan Massimiliano Allegri, apakah dapat mengelola temperamen Balotelli atau 

sebaliknya. Terlebih lagi, fakta teknis memang berpihak pada perekrutan jasanya 

sebagai pilihan andal untuk mendukung ketajaman El Shaarawy, Giampolo 
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Pazzini, dan striker muda Mbaye Niang: Kini kuncinya memang pada Massi- 

miliano Allegri. Mampukah dia mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk 

mengelola temperamen Baloteli? Fakta teknisnya, ini memang amunisi tambahan 

yang luar biasa untuk melengkapi El Shaarawy, Giampaolo Pazzini, dan penye- 

rang muda MlBaye Niang, Allegri dituntut untuk menstabilisasi dan mempertajam 

performa Milan baik di Seri A maupun di Liga Champions. Kolom ini ditulis 

ketika baru saja Mario Balotelli bergabung dengan A.C. Milan. Karena itu, wajar 

muncul opini kolumnis yang masih memberikan harapan bagi kiprah Massimili- 

ano Allegri untuk memberikan arah positif  bagi karier profesional Balotelli. Apa- 

lagi, kehadiran Super Mario saat itu memang sesuai dengan kebutuhan tim. 

Argumen ini yang agaknya hendak kolumnis persuasikan kepada para pembaca. 

Teks naratif berikutnya terkait dengan pandangan Cesare Prandelli, bahwa 

kunci utama Balotelli dapat menjadikan A.C. Milan sebagai “rumah yang nya- 

man” adalah terletak pada dirinya sendiri: Pelatih tim nasional Cesare Prandelli 

menyambut kembalinya Super Mario ke Italia dengan “peringatan” hanya Balo- 

telli yang bisa mengontrol dirinya sendiri. “Sekarang semua tergantung pada 

dirinya. Dia punya segala kemungkinan untuk membuktikan kemampuannya,” 

ujar Prandelli kepada Football Italia (paragraf ke-11). Unsur cerita dalam bagian 

ini, karena ada peristiwa wawancara media Football Italia dengan Prandelli dan 

dalam wawancara itu dia berpandangan keberhasilan Balotelli menempuh karier 

sebagai pesepak bola profesional terletak pada kemampuannya mengontrol diri. 

Pelaku dalam peristiwa wawancara ini adalah jurnalis Football Italia dan Cesare 

Prandelli. Adapun latar belakang waktu (tak takrif) yang tersurat di bagian ini 
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adalah masa awal kembalinya Mario Balotelli ke Italia setelah pada dua musim 

sebelumnya merumput di Manchester City. Dengan demikian, bagian ini lebih 

mendekati sosok teks naratif.   

Selanjutnya narasi pun terus bergerak ke pendeskripsian kolomnis tentang 

sosok sang individu sentral: Balotelli memang sebuah paradoks tentang kejenius- 

an, ia ibarat mutiara yang justru diburamkan oleh aura yang dipancarkannya 

sendiri. Bukankah, dengan potensinya, seharusnya ia sudah bisa  berjajar dengan 

bintang lapis atas dunia? Nyatanya, sepanjang berkiprah bersama, citranya lebih 

banyak terkait aksi-aksi bodoh dan naif yang merusak ketengan tim (paragraf ke-

12). Unsur-unsur cerita dapat diperhitungkan kehadirannya dalam bagian ini. Ada 

peristiwa: Balotelli yang berbakat sejajar dengan bintang lapis dunia banyak 

menyia-nyiakan waktunya untuk aksi-aksi tidak cerdas. Ada individu pelaku 

tindakan, yaitu Mario Balotelli. Ada latar belakang kejadian,  selama bergabung 

dengan Manchester City. Keberadaan unsur-unsur cerita tersebut lebih mendekat-

kan bagian ini dengan teks naratif. 

Kolumnis kemudian melanjutkan narasinya: Selama dua tahun bersera- 

gam The Citizens, ia bukan hanya konyol di lapangan dengan perilaku menda- 

tangkan empat kartu merah, tetapi juga dalam interaksi sosial di luar lapangan. 

Ia tak juga menemukan kedewasaan dalam bentuk tanggung jawab walaupun oleh 

Cesare Prandelli diberi peran besar dalam Squadra Azzurra di Euro 2012  (pa- 

ragraf ke-13). Pada bagian ini terdapat peristiwa (a) selama dua tahun di Manches-

ter City dia telah melakukan pelanggaran yang berbuah empat kartu merah dan (b) 

aksi-aksi tidak cerdas itu merambah ke interaksi sosialnya di luar lapangan. Dari 
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kedua peristiwa ini, terdapat individu pelaku, yaitu Mario Balotelli dan latar be-

lakang kejadian, selama bergabung dengan The Citizens. Selanjutnya terdapat 

peristiwa (c) Balotelli tidak memberikan kontribusi maksimal, bukan karena ke-

mampuannya bermain bola melainkan ketidakmampuannya menemukan kede-

wasaan dalam bentuk tanggung jawab, manakala Cesare Prandelli menyediakan 

peran besar baginya di Tim Nasional Italia pada Piala Eropa 2012. Pada peristiwa 

(c) ini terdapat individu pelaku, yaitu Mario Balotelli dan Cesare Prandelli. Ter-

dapat pula latar belakang kejadian, yaitu ajang Piala Eropa 2012. Unsur-unsur 

cerita ini mendorong paragraf ini ke dalam atmosfer status teks naratif.  

Paragraf ke-14 berisikan teks persuasif argumentatif tentang reputasi A.C. 

Milan yang merupakan klub dengan tradisi kekeluargaan kuat: AC Milan dikenal 

sebagai klub dengan tradisi kekeluargaan yang kuat. Apakah kehangatan suasana 

interaksi internal itu bakal mampu melumerkan perangai Balotelli, waktu juga 

yang akan menjawab. Opini kolumnis masuk ke dalam bagian ini, terkait dengan 

argumen pengharapan terhadap perjalanan waktu, kehangatan suasana interaksi 

internal di tubuh klub dapat membuat Balotelli dapat lebih mengendalikan diri. 

Dengan pengedepanan opini ini sekaligus ada tenaga persuasi kolumnis agar 

khalayak pembaca dapat mengamininya. 

Paragraf ke-15 membeber opini mengenai kekuatan “jodoh” yang mem- 

buat pemain kerasan di suatu klub: Saya juga percaya tentang kekuatan “jodoh” 

yang mampu mengikat hati dan pikiran seorang pemain dengan klub. Lewat jalan 

apa pun, rekatan itu akan berlangsung.  Semacam “telepati” yang menghubung- 

kan untuk mengendalikan temperamen karena seorang pemain yakin ia harus 
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berada di tempat itu, dan tanpa ragu mengeksplorasi kelebihan-kelebihannya. 

Atau yang dalam kalimat Andriano Galliani, wakil presiden AC Milan, “Suasana 

di Milan bisa membuat Balotelli tak nakal lagi.” Pemakaian pronomina persona 

pertama tunggal “saya” di paragraf ini lebih menguatkan subjektivitas pandangan 

kolumnis tentang keyakinannya akan kekuatan jodoh antara pemain dan klub. Di 

bagian ini opini kolumnis masuk, ada argumen yang kemudiaan terpersuasikan 

kepada pembaca. Karena itu, paragraf ini memang termasuk teks persuasif argu- 

mentatif. 

Paragraf ke-16 mengetengahkan teks persuasif argumentatif: Untuk mag- 

ma yang sedahsyat Balotelli, saya lebih melihat pentingnya peran lingkungan 

klub dalam menjaga, mengelola, lalu meledakkan sesuai kebutuhan AC Milan dan 

timnas Italia. Tentu tidak seratus persen menjadi jinak, karena ia memang 

memang bukan kelinci lucu yang manis. Perangai Balotelli lebih mirip Hulk, Si 

Raksana Hijau yang berubah menjadi makhluk super ketika kemarahannya ter- 

bangkitkan. Namun, yang dibutuhkan bukan energi destruktifnya. Bukankah di 

balik “kegilaannya”, ia pasti memiliki sisi baik dan sisi  lembut? Opini kolumnis 

tentang adanya sisi baik dan lembut pada setiap manusia, dalam konteks ini tidak 

terkecuali Balotelli, merupakan fondasi argumen yang bakal tersebarkan dengan 

energi persuasi kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini termasuk 

teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-17 menggulirkan satu kalimat pendek Nah, senyum, terse- 

nyumlah kamu Balotelli .... Bagian ini juga termasuk teks persuasif argumentatif 

karena di balik gaya imperatif kolumnis agar Balotelli tak ragu mengembangkan 
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senyum sesungguhnya tersedia opini pemihakan, bahwa kolumnis (setidaknya 

pada saat kolum ini terbit pada 3 Februari 2013) masih memercayai ada potensi-

potensi positif Super Mario yang mungkin tercuatkan ketika lingkungan mene- 

rima dia apa adanya. 

 

3.1.1.5   Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013) 

Paragraf ke-1 Mudik Indah David de Gea (lihat Lampiran V) terungkap lewat 

kalimat interogativa yang bermuatkan teks naratif tentang peristiwa sepak bola 

berupa penampilan cemerlang kiper David de Gea saat memperkuat Manchester 

United, tampil di kota kelahirannya yaitu Madrid, dalam Clash of the Titans yang 

mempertemukan klubnya, Manchester United, dengan Real Madrid. Penampilan 

cemerlang David de Gea dalam laga itu mendapat pujian sejumlah pihak. Hal ini 

menjadi narasi “mudik” alias pulang kampung yang indah baginya. Adakah yang 

lebih indah dari romantisme David de Gea, pulang ke kampung kelahiran, terli- 

bat dalam Clash of the Titans, membuktikan kelasnya, lalu dipuji setinggi langit 

sebagai sang penyelamat? Meskipun terangkum dalam kalimat interogativa, pada 

bagian ini juga juga terdapat unsur-unsur cerita. Ada peristiwa (a) David de Gea 

yang kelahiran Madrid, Spanyol memperkuat klub asal Kota Manchester, Inggris 

(Manchester United), (b) dia yang menempati posisi sebagai penjaga gawang, 

memperkuat Manchester United bertandang ke Real Madrid di Madrid, Spanyol 

yang notabene merupakan kota kelahirannya dan karena itu kolumnis menamai 

realitas ini sebagai “pulang kampung” David de Gea, (c) dalam laga itu David de 

Gea melakukan banyak penyelamatan, (d) dirinya mendapat banyak pujian berkat 
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penampilan cemerlangnya itu. Ada individu sentral yang selalu hadir dalam peris-

tiwa-peristiwa tersebut, yang David de Gea. Ada latar belakang kejadian, yaitu 

David de Gea bermain untuk Manchester United, salah satu klub yang memiliki 

reputasi cemerlang di Liga Primer Inggris. Berdasarkan ketersedian unsur-unsur 

cerita ini, paragraf ini memang lebih dekat dengan teks naratif.   

 Bagian berikutnya, kolumnis menggulirkan teks naratifnya dengan pendes- 

kripsian penampilannya dalam laga itu dengan bauran metaforis: Ya, Anda mung- 

kin merasa menemukan sosok Peter Schmeichel dalam diri kiper muda ini karena 

membukukan sedikitnya tujuh penyelamatan yang mengamankan gawang Man- 

chester United dari teror para penyerang Real Madrid. Berkat kecemerlangan De 

Gea-lah, MU yang bermain lebih bertahan bisa menabung satu angka dalam 

lawatannya ke Santiago Bernabeu di babak 16 besar Liga Champions, Kamis dini 

hari WIB lalu (paragraf ke-2). Bagian ini juga menyediakan unsur-unsur cerita 

yang dapat terlacak. Terdapat peristiwa: (a) dahulu ada legenda penjaga gawang 

yang sangat bermakna dalam perjalanan sejarah Manchester United, yaitu Peter 

Schmeichel, (b) penampilan David de Gea dalam laga Manchester United versus 

Real Madrid dalam laga di babak 16 besar Liga Champions itu mengingatkan 

publik pencinta bola dengan masa puncak penampilan Peter Schmeichel, (c) da- 

lam laga ini David de Gea sedikitnya melakukan tujuh kali penyelamatan. Peter 

Schmeichel dan David de Gea menjadi individu-individu yang bermain dalam 

peristiwa (a) dan (b), sedangkan dalam peristiwa (c) hanya David de Gea dalam 

artian sebagai sosok individu yang memainkan peran utama. Terdapat pula latar 

belakang kejadian (laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions), latar bela- 
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kang tempat (laga ini berlangsung di Santiago Bernabeu, markas Real Madrid), 

juga latar belakang waktu “Kamis dini hari WIB lalu” (kolom ini terbit pada 17 

Februari 2013). Berdasarkan temuan unsur-unsur cerita ini, paragraf ini lebih 

condong memenuhi kestatusannya sebagai teks naratif. 

 Narasi berikutnya mengilas balik secara selintas penampilan David de Gea 

pada masa-masa jauh sebelum masa “mudik indah” itu. Lalu alur pun kembali ke 

masa kini:  Kalau pada awal-awal penampilannya bersama Setan Merah ia se- 

ring dituding sebagai “sumber masalah” karena blunder-blunder dan konsentra- 

sinya yang buruk, kali ini mulai Alex Ferguson hingga Ryan Giggs semua me- 

mujinya sebagai penyelamat luar biasa. Kini Sir Alex membelanya, “David telah 

menunjukkan karakter karena (sebelumnya) dia menerima banyak kritik yang 

terkadang tidak fair” (paragraf ke-3). Berdasarkan realitas tekstual dalam bagian 

ini, terdapat pula unsur-unsur cerita. Sebelum kejadian “mudik indah” itu, terda-

pat peristiwa (a) David de Gea banyak melakukan kesalahan dan konsentrasi yang 

buruk. Kemudian setelah “mudik indah” itu terjadi peristiwa (b) David de Gea 

banyak menerima pujian, seperti dari Alex Ferguson dan Ryan Giggs, berkat pe-

nampilannya sebagai sang penyelamat. Bahkan kolumnis menambahkan kutipan 

pernyataan langsung dari Alex Ferguson yang membelanya, bahwa kritik-kritik 

terhadap David de Gea itu terkadang tidak sepenuhnya fair. Sulit termungkiri, 

temuan unsur-unsur cerita ini mendorong ke arah kecenderungan status bagian ini 

sebagai teks naratif.  

 Paragraf ke-4 bermuatkan teks naratif tentang David de Gea yang pada ak- 

hirnya mampu merebut posisi sebagai penjaga gawang utama. Kolumnis mene- 
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kankan, publik bola di Old Trafford pun mulai bisa berharap, dia menjadi palang 

pintu terakhir yang andal bagi Manchester United, seperti Peter Schmeichel dan 

Edwin van der Sar. Narasi dengan alur flash back hadir pada bagian selanjutnya: 

Ia sempat dijadikan kiper nomor dua setelah Fergie merotasinya, meng-grounded 

untuk empat pertandingan, memasang Andres Lindegaard seiring adaptasi De 

Gea dengan gaya klub-klub Liga Primer yang dinilai lambat. Bahkan Sir Alex 

sempat “mengancam” untuk mendatangkan kiper Stoke City, Ashmir Begovic, 

karena De Gea tak juga berkembang. Namun sekarang tak ada alasan bagi siapa  

pun untuk meragukan peran bekas kiper Atletico Madrid itu (paragraf ke-5). Pada 

bagian ini terdapat begitu berlimpah unsur-unsur cerita. Yang terutama adalah 

adanya peristiwa, yaitu (a) pada awal karier di Manchester United, David de Gea 

cenderung mengalami keterlambatan beradaptasi dengan gaya permainan klub-

klub di Liga Primer Inggris, (b) David de Gea pernah menjadi kiper kedua sete-

lah Andres Lindegaard, (c) Alex Ferguson “mengancam” David de Gea dengan 

rencananya mendatangkan penjaga gawang Stoke City, Ashmir Begovic karena 

performanya yang tidak kunjung berkembang sesuai dengan harapan pelatih. Ter- 

dapat sejumlah individu yang bermain dalam peristiwa-peritiwa tersebut, yaitu 

David de Gea, Alex Ferguson, Andres Lindegaard, Ashmir Begovic. Latar 

belakang kejadian adalah selama masa awal David bergabung dengan Manchester 

United. Berda-sarkan temuan unsur-unsur cerita ini, bagian ini menunjukkan 

kecondongan sta-tusnya sebagai teks naratif. 

 Wilayah narasi berikutnya tentang Peter Schmeichel yang selalu berada di 

belakang David De Gea ketika aliran kritik terarah kepada penampilan sang pe- 
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nerus: Schmeichel, sang legenda yang mengantar MU meraih treble – Liga Pri- 

mer, Piala FA, dan Liga Champions 1999 – menjadi pembela nomor satu bagi De 

Gea. The Big Danish selalu meng-counter pendapat yang mengkritik keras per- 

forma De Gea. Bagi dia, sang penerus itu masih dalam proses pematangan dan ia 

yakin pada saatnya bakal menjadi yang terbaik untuk MU (paragraf ke-6). Unsur-

unsur dapat dengan mudah ditemukan pada bagian ini. Terdapat peristiwa (a) 

Peter Schmeichel, legenda penjaga gawang Manchester United, yang mengantar-

kan The Red Devils menapaki tangga kejayaan dalam sejarah perjalanan klub asal 

Kota Manchester itu, peristiwa (b) Peter Schmeichel sering menjadi pembela Da- 

vid de Gea ketika banyak pihak mengkritik performanya. Terdapat pula individu-

individu yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa itu, yaitu Peter Schmeichel dan 

David de Gea. Terkait dengan latar belakang waktu, realitas teks menyebutkan 

angka tahun 1999 sebagai penanda kala untuk sumbangan kontribusi Peter 

Schmeichel terhadap timnya tatkala Manchester United meraih juara Liga Pri- 

mer, Piala FA, dan Liga Champions. Unsur-unsur cerita inilah yang menegaskan 

posisi bagian ini sebagai teks naratif. 

 Teks naratif  itu juga begitu terasa kehadirannya di bagian berikut: Malam 

menegangkan di Santiago Bernabeu itu pastilah menjadi titik balik penilaian. De 

Gea bahkan tampil percaya diri dengan gaya Schmeichel di masa jayanya: bebe- 

rapa kali berteriak mengguntur mengingatkan rekan-rekannya di barisan perta- 

hanan jika merasa dirinya tidak dilindungi dengan baik. Termasuk bagaimana 

gesturnya ketika ia gagal membendung tandukan Cristiano Ronaldo yang menya- 

makan skor (paragraf ke-7). Unsur-unsur cerita bahkan dalam bentuk pendeskrip-

170 
 



sian komparatif, dalam hal ini antara Peter Schmeichel dan David de Gea, terkait 

dengan gaya dia, cara dia berteriak meminta teman-teman untuk lebih melindungi-

nya, termasuk gestur dia saat gagal menyelamatkan gawangnya. Ciri ini tidak 

dapat dilepaskan dari ekspresi teks naratif.  

 Selebihnya kekuatan teks naratif ini hadir manakala kolumnis mendeskrip-

sikan upaya-upaya penyelamatan De Gea yang cemerlang dalam laga itu: Penye- 

lamatan akrobatiknya ketika menghalau tendangan Fabio Coentrao tak akan ter- 

lupakan oleh fans MU. Dengan badan yang sudah out of position, satu kakinya 

masih mampu memotong bola Coentrao dengan refleks luar biasa. Begitu juga 

ketika ia menangkap lengket bola tendangan keras Sami  Khedira dalam peluang 

gol yang sudah sangat terbuka (paragraf ke-8). Unsur cerita itu bahkan kali ini 

muncul dengan pendeskripsian adegan demi adegan dalam format yang seder- 

hana. Dalam adegan penyelamatan David de Gea atas tendangan Fabio Coentrao, 

terdapat adegan (a)  badan David de Gea sudah dalam posisi yang terlalu sulit un- 

tuk melakukan penyelamatan secara standar dan adegan (b) satu kakinya dapat 

memotong aliran bola Coentrao dengan refleks. Terdapat pula peristiwa David de 

Gea menangkap lengket tendangan Sami Khedira yang memiliki peluang besar 

menjadi gol. Adanya pendeskripsian adegan demi adegan (dalam format seder- 

hana) dan peristiwa penyelamatan luar biasa atas tendangan pemain lain, berikut 

individu-individu yang mengisi kejadian tersebut, yaitu David de Gea, Fabio 

Coentrao, Sami Khedira, menjadikan bagian ini memang lebih mendekati sosok 

teks naratif.   
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 Kutipan langsung pernyataan Ryan Giggs menghidupkan deskripsi narasi: 

“Bagus untuknya kembali ke Madrid dan menampilkan performa yang bagus. Dia 

kiper kelas satu, kemampuannya menghentikan tendangan tidak ada yang menga- 

lahkan. Dia semakin dewasa dan dia sudah menunjukkannya,” ujar Giggs (pa- 

ragraf ke-9). Dalam teks naratif, kelengkapan berupa “dialog” merupakan variasi 

pengisahan.  

 Sentuhan sejarah kiper Manchester United pun memberi warna pada wi- 

layah narasi selanjutnya: Setelah era Schmeichel sampai Fergie menemukan Van 

der Saar, tak satu pun kiper MU yang bisa mendekati kemampuan sang legenda. 

Kurang apa reputasi Mark Bosnich, Massimo Taibi, Tim Howard, Roy Carrol, 

Ben Foster, dan Fabien  Barthez? Nyatanya, tak ada yang sukses dipermanenkan 

sebagai kepercayaan Sir Alex. Sampai kemudian Van der Saar direkrut dari Ful- 

ham, dan kiper asal Belanda itu akhirnya menjadi legenda hingga mengundurkan 

diri pada 2012 dalam usia 37 tahun (paragraf ke-10). Unsur-unsur cerita terdapat 

pada bagian ini. Terdapat peristiwa yang terentang setelah era Peter Schmeichel 

hingga Van der Saar (sebelum era David de Gea), ternyata ada sejumlah kiper 

yang sebetulnya mempunyai reputasi tapi gagal melegenda di Old Trafford. Ter-

dapat individidu-individu yang bermain dalam peristiwa ini, selain tentu saja dari 

era kiper Peter Schmeichel hingga Van der Saar dan bergerak ke era David de 

Gea, muncul enam era kiper, yaitu Mark Bosnich, Massimo Taibi, Tim Howard, 

Roy Carrol, Ben Foster, dan Fabien  Barthez yang masing-masing tidak kuasa 

menjadi sosok yang mampu “mencuri hati” Sir Alex Fergusson. Berdasarkan te-

muan ini, paragraf ini lebih dekat dengan sosok teks naratif. 
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 Bagian selebihnya menggelar narasi tentang posisi David de Gea dalam 

peta kekuatan penjaga gawang di tubuh sejarah The Red Devils: Perekrutan  de 

Gea dalam usia yang masih sangat muda, 21, jelas memantik harapan bakal pu- 

nya cukup waktu untuk mematangkan diri. Ia mengarungi hari-hari sulit ber- 

adaptasi seperti yang pernah dialami Peter Schmeichel: sempat mengalami ke- 

sulitan mengantisipasi umpan-umpan silang cepat dan membutuhkan konsen- 

trasi tinggi  (paragraf ke-11). Pada bagian ini terdapat peristiwa tentang keham-

pirsamaan kendala David de Gea dan pendahulunya, Peter Schmeichel, pada masa 

awal bergabung dengan Manchester United, yaitu kesulitan menaklukkan umpan-

umpan silang cepat dan membutuhkan konsentrasi yang lebih fokus. Dengan te-

muan sebagian unsur-unsur cerita ini, sedikitnya dapat mencondongkan paragraf 

ini ke arah sosok teks naratif. 

 Paragraf ke-12 menekankan teks persuasif argumentatif tentang tantangan 

Manchester United sebagai klub besar yang tentu saja menjadi target sasaran 

lawan-lawannya yang penasaran untuk menaklukkan di tengah jadwal kompetisi 

yang begitu ketat. Karena itu, fisik dan mental yang prima menjadi tuntutan yang 

tak pernah lepas bagi setiap pemain, tidak terkecuali bagi seorang David de Gea 

untuk menjaga konsistensinya. Konsistensi menjadi tantangan utama berada di 

klub sebesar MU, dengan rongrongan yang setiap saat dilayangkan oleh lawan-

lawan MU. Padatnya jadwal pertandingan di berbagai event juga menuntut De 

Gea selalu siap dengan mental prima. Keberadaan opini kolumnis, yaitu (a) kon-

sistensi tantangan utama, (b) persaingan ketat dengan klub-klub lain di berbagai 

ajang, (c) jadwal laga yang padat di pelbagai ajang, (d) tuntutan mental prima, 
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kesemuanya lebih menegaskan rautnya sebagai teks persuasif argumentatif. 

Kempat butir tersebut merupakan fondasi argumen yang coba kolumnis persuasi-

kan kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, paragraf ini merupakan teks 

persuasif argumentatif. 

 Paragraf ke-13, bermuatkan teks persuasif argumentatif tentang betapa ti- 

pis batas antara pahlawan dan pecundang bagi kiper dalam kemasan kalimat inte- 

rogativa. Hari ini ia sangat cemerlang, esok mungkin lain ceritanya. Sebuah 

kesalahan sepele bisa meluruhkan performa hebat sepanjang laga. Bukankah itu 

risiko kiper: betapa tipis batas antara pahlawan dan pecundang? Kehadiran opini 

tentang batas tipis ketika seorang penjaga gawang berada di puncak performanya 

pada satu laga dan ketika dia berada di titik terendah performanya pada laga lain 

merupakan fondasi opini kolumnis. Kemudian dia memersuasi khalayak pembaca 

untuk memberi pembenaran atas fondasi argumen itu dengan mengemasnya me-

lalui pemfungsian kalimat interogativa. Temuan ini menegaskan kategori bagian 

ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-14, terkait dengan betapa penting bagi David de Gea untuk 

terus membangun konfidensi: Hal terpenting yang harus terus-menerus dibangun 

adalah bagaimana ia mengelola kepercayaan diri. Konfidensi yang kini berkem- 

bang seiring dengan transformasi kepercayaan yang diberikan oleh Fergie. Bagi- 

an ini memasukkan opini kolumnis, dengan dasar argumen betapa penting me- 

manajemen kepercayaan diri secara terus-menerus agar disparitas titik puncak dan 

titik terendah kualitas performasi itu tidak terlalu lebar. Basis argumen inilah yang 
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rupanya hendak dipersuasikan oleh kolumnis kepada khalayak pembaca, sehingga 

membentuk teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-15, menekankan “mudik indah” itu adalah pijakan untuk 

menuju kecemerlangan penyelamatan demi penyelamatan dalam laga-laga selan- 

jutnya. Mudik yang indah di Santiago Bernabeu harus segera dilupakan oleh De 

Gea. Yang lebih penting baginya adalah pertandingan demi pertandingan ke 

depan, tantangan demi tantangan, dengan penyelamatan dan penyelamatan yang 

tak kalah nilainya .... Secara tersurat, bagian terakhir ini menyodorkan opini 

kolumnis dengan dasar argumen: perlu menyongsong laga demi laga berikutnya 

dengan kualitas penyelamatan demi penyelamatan dengan kualitas teknik yang 

terjaga atau bahkan kian meningkat. Substansi gagasan ini yang dipersuasikan 

kepada khalayak pembaca lewat pemfungsian teks persuasif argumentatif. 

 

4.2.1.6   Suka dan Luka Ronaldo ... (10 Maret 2013) 

Suka dan Luka Ronaldo ... (lihat Lampiran VI) mengawali dengan teks naratif 

dalam kemasan kalimat interogativa, sebagai sebuah upaya kolumnis untuk 

memfokuskan perhatian soal gestur Cristiano Ronaldo manakala mencetak gol 

penentu bagi kemenangan 2-1 Real Madrid atas Manchester United dalam leg 

kedua babak 16 besar Liga Champions musim 2012-2013. Kolom ini memiliki 

koherensi material eksternal dengan Mudik Indah David de Gea. Pada paragraf 

ke-1 kolumnis menulis: Anda simakkah gestur Cristiano Ronaldo setelah mence- 

tak gol ke gawang David de Gea yang memastikan keunggulan Real Madrid 2-1 

atas Manchester United, pekan lalu? Di bagian introduksi ini terdapat unsur 
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cerita, yaitu peristiwa Cristiano Ronaldo (Real Madrid) mencetak gol penentu 

kemenangan ke gawang Manchester United (bekas klubnya). Latar belakang wak- 

tu kejadian, menurut realitas teks, hanya menunjuk penanda kala tak takrif “pekan 

lalu” (berdasarkan waktu terbit kolom ini pada 10 Maret 2013). Sebagai breaking 

the ice sebuah narasi, bagian ini seolah “menggoda” dengan ketidaklengkapan 

informasinya. Meski demikian, temuan ini menjadi penanda bahwa bagian ini 

lebih memiliki kedekatan dengan teks naratif. 

 Bagian berikutnya, kolumnis memanfaatkan teks naratif untuk mendes- 

kripsikan ekspresi Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol penentu kemenangan 

ke gawang David de Gea: Seulas senyum suka, semuram rona luka. Tak ada ke- 

gempitaan lazimnya seorang pemain merayakan gol yang memastikan timnya 

mengunci kemenangan (paragraf ke-2). Paragraf ini merupakan jawaban dari so-

doran kalimat interogativa tentang gesture seperti apa yang Cristiano Ronaldo 

perlihatkan setelah menjebol gawang bekas klubnya. Rupanya ada anutan kesan-

tunan yang CR7 tunjukkan kepada bekas klubnya tersebut, yaitu menjaga perasa-

an fans Old Trafford dengan tidak melakukan selebrasi berlebih-lebihan. Pada 

bagian ini, kolumnis menerjemahkan gagasan itu dengan pola adegan demi ade-

gan dengan pola sederhana, yaitu adegan (a) Cristiano Ronaldo memberikan “se-

ulas senyum suka” karena mampu memberikan angka penentu kemenangan untuk 

klubnya yang sekarang, Real Madrid, dan adegan (b) Cristiano Ronaldo meng-

ekspresikan “semuram rona luka” sebagai representasi ketaktegaannya menying-

kirkan bekas klub yang telah berjasa dalam perjalanan kariernya. Selain itu, ada 

adegan (c) tak ada sikap kegempitaan pada diri Cristiano Ronaldo sebagaimana 
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lazimnya pemain melakukan selebrasi gol. Pendeskripsian adegan demi adegan ini 

juga merupakan unsur cerita, sehingga bagian ini termasuk teks naratif. 

Pada bagian berikutnya narasi pun berlanjut: Dan, pemain yang acap di- 

sorot arogan itu benar-benar seperti tak tega menyisihkan bekas klubnya dari 

percaturan perdelapan final Liga Champions. Benar, ia harus “berbakti” untuk 

Madrid, namun pastinya ia tak akan melupakan jasa MU dan gurunya, Sir Alex 

Ferguson, yang selama 2003-2009 telah membina sampai ke tataran keagungan 

nama di panggung dunia (paragraf ke-3). Bagian ini mengandung unsur-unsur 

cerita. Terdapat peristiwa (a) Cristiano Ronaldo merasa tidak tega menyingkirkan 

bekas klubnya dari percaturan babak perdelapan final Liga Champions musim 

2012-2013, peristiwa (b) Cristiano Ronaldo pada satu sisi senang karena telah 

memberikan kontribusi kepada klubnya sekarang Real Madrid, tetapi pada sisi 

lain dia tidak dapat melupakan jasa The Red Devils via Alex Ferguson yang pada 

2003-2009. Terdapat individu-individu yang bermain dalam peristiwa-peristiwa 

itu yang pada intinya semua terkait dengan Cristiano Ronaldo. Latar belakang 

waktu yang muncul pada bagian ini adalah rentang waktu saat Cristiano Ronaldo 

masih bergabung dengan Manchester Merah pada 2003-2009. Dengan demikian, 

bagian ini memenuhi kriteria sebagai teks naratif.  

 Narasi selanjutnya dengan sentuhan sorot balik untuk menguatkan deskrip- 

si ekspresi Cristiano Ronaldo pada bagian terdahulu: Gestur serupa ia tunjukkan 

ketika mencetak gol penyama kedudukan dalam leg pertama di Santiago Berna- 

beu. Tak ada selebrasi gol yang berlebihan. Ya, aksi sentimental seorang pemain 

profesional semacam itu tentu bukan sekadar akting untuk membangun simpati 
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publik. Di lubuk hatinya Ronaldo tahu diri, kalau ia tidak dipungut Fergie dari 

Lisabon pada 2003, seberapa hebat pun talentanya, belum tentu ia menjadi 

“pemain besar” seperti sekarang (paragraf ke-4). Bagian ini mengandung peris-

tiwa (a) sikap Cristiano Ronaldo yang tidak mengumbar selebrasi juga dia tunjuk-

kan saat menjadi penyama kedudukan di leg pertama saat kedua klub bertemu di 

Santiago Bernabeu, peristiwa (b) Alex Ferguson memungut Cristiano Ronaldo 

pada 2003 yang membuka jalan bagi perjalanan kariernya sebagai pesepak bola 

profesional. Ada latar belakang waktu dalam peristiwa (b), yaitu pada 2013. Ada 

individu-individu utama yang bermain di dalam peristiwa-peristiwa itu, yakni Sir 

Alex Ferguson dan Cristiano Ronaldo. Dengan adanya unsur-unsur cerita ini, 

bagian ini layak dimasukkan ke dalam teks naratif. 

 Wilayah narasi seterusnya menggelar deskripsi hubungan emosional Cris- 

tiano Ronaldo dengan bekas klubnya: Berkali-kali ia mengemukakan ketergetaran 

hati ketika kembali ke Old Trafford. Kota Manchester menuang sejuta rasa yang 

tak terhapuskan dari hari-harinya. Bahkan pertemuan MU di Madrid pun mem- 

buatnya “merinding”. Ikatan profesional bersama Setan Merah telah menjadi 

pertautan hati, sama seperti sikapnya terhadap Sporting Lisbon, klub yang mendi- 

diknya (paragraf ke-5). Bagian ini juga menyimpan unsur-unsur cerita. Ada peris-

tiwa (a) meskipun sudah tidak ada ikatan kontraktual antara Cristiano Ronaldo 

dan Manchester United, seperti lewat ungkapan yang berkali-kali tentang keterge- 

taran hatinya setiap kali kembali ke Old Trafford. Kemudian, sebelumnya ada 

peristiwa (b) sikap yang sama juga Cristiano Ronaldo perlihatkan terhadap bekas 

klubnya yang lebih dahulu, yaitu Sporting Lisbon. Individu sentral yang selalu 
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muncul dalam kedua peristiwa itu adalah Cristiano Ronaldo. Dengan demikian, 

bagian ini relatif layak mendapat status eksistensi sebagai teks naratif.  

Bagian berikutnya: Ketika ia membobol gawang Sporting untuk MU da- 

lam sebuah laga Liga Champions, Ronaldo justru meminta maaf  (paragraf ke-6), 

merupakan informasi naratif yang sengaja mendapatkan penundaan ekspresi lewat 

taktik perpindahan paragraf. Bagian ini bisa dikelompokkan ke dalam teks naratif, 

karena ada unsur peristiwa: Cristiano Ronaldo meminta maaf setelah dia membuat 

gol ke gawang Sporting Lisbon. Penyebutan penanda waktu dalam konteks ini 

menjadi tidak terlalu perlu, karena fungsi narasi di sini lebih pada pemberian 

ilustrasi pembanding dalam hal penyikapan Cristiano Ronaldo terhadap bekas 

klub. Meski demikian, bagian ini masih relatif layak untuk masuk ke dalam wila- 

yah kategorial teks naratif.  

 Narasi seterusnya tentang sejumlah individu pesepak bola yang membe- 

dakan mereka dengan Cristiano Ronaldo: Dan, inilah yang membedakan Ronaldo 

dari Emmanuel Adebayor. Pemain asal Togo itu secara provokatif merayakan gol 

untuk Manchester City ke gawang Arsenal, bekas klubnya, dengan kesengajaan 

meledek fans The Gunners. Ronaldo juga tidak seperti Carlos Teves yang dengan 

sengit memusuhi MU setelah berkostum City karena merasa Fergie telah menyia-

nyiakannya (paragraf ke-7). Bagian ini mengandung peristiwa (a) Emmanuel Ade-

bayor (Manchester City) melakukan selebrasi gol secara provokatif setelah dia 

membobok gawang Arsenal (bekas klubnya) dengan tujuan untuk menyakiti pe-

rasaan fans The Gunners. Ada pula peristiwa (b) Carlos Teves setelah ber-jersey 

Manchester City menunjukkan sikap permusuhan terhadap bekas klubnya, Man-
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cehster United, karena merasa Alex Ferguson telah menyia-nyiakannya. Kemu- 

dian terdapat pula, individu-individu yang bermain di dalam peristiwa tersebut, 

yaitu Emmanuel Adebayor yang bermain dalam peristiwa (a) dan Carlon Tevez 

yang bermain dalam peristiwa (b). Karena lebih menekankan pada fungsi sebagai 

ilustrasi pembanding, latar belakang waktu menjadi tidak menjadi begitu urgen 

posisinya. Sekalipun demikian, bagian ini masih lebih dekat dengan teks naratif. 

 Narasi berikutnya tentang Gabriel Batistuta yang memiliki kemiripan 

dengan Cristiano Ronaldo. Bahkan boleh terbilang, Batistuta lebih emosional da- 

ripada Ronaldo dalam menyikapi bekas klubnya: CR7 lebih mirip dengan Ga- 

briel Batistuta, ikon Fiorentina ketika bermetamorfosis dengan kostum AS Roma. 

Hati Batistuta yang pindah dari La Viola ke Il Lupo karena mengangankan gelar 

dalam karier, sudah menyatu dengan Kota Firenze. Ia pernah menolak meng- 

ambil tendangan penalti ketika Roma berhadapan dengan Fiorentina. Ia bahkan 

meneteskan air mata ketika membobol gawang bekas klubnya itu  (paragraf ke-8). 

Bagian ini mengandung peristiwa (a) Grabriel Batistuta pindah klub dari Fioren-

tina ke AS Roma, peristiwa (b) Gabriel Batistuta menolak mengambil tendangan 

penalti ketika Roma menghadapi Fiorentina (bekas klubnya), dan peristiwa (c) 

Gabriel Batistuta menangis manakala membuat gol ke gawang bekas klubnya itu. 

Ketersediaan unsur-unsur cerita tersebut menjadikan bagian ini dekat dengan ciri 

khas teks naratif. 

 Paragraf ke-9 merupakan teks persuasif argumentatif yang menengarai 

peristiwa sepak bola di atas sebagai bukti di tengah kompetisi ketat industri ka- 

pitalistis sepak bola ternyata masih ada hati, rasa, dan yang terpenting masih ada 
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“manusia”: Pernak-pernik romantisme menjadi warna tersendiri di tengah keras- 

nya sikap kapitalistik dalam industri sepak bola. Masih ada hati, masih ada rasa, 

masih ada manusia. Basis argumennya, selama manusia masih terdiri atas darah 

dan daging, selama itu pula manusia tidak akan jauh-jauh dari intervensi perasaan 

yang menumbuhkan pernak-pernik romantisme. Bahkan, rasionalitas dalam kapi- 

talisme industri sepak bola dunia tidak bakal mampu membekap habis desahan 

perasaan itu. Basis argumen inilah yang agaknya hendak penulis persuasikan 

kepada khalayak pembaca.   

Paragraf ke-10 juga merupakan teks persuasif argumentatif. Kolumnis 

menekankan, arus lalu lintas transfer yang merupakan mobilisasi reguler dalam 

industri kompetisi, ternyata dalam beberapa kasus menyuguhkan realitas bahwa  

perpindahan pemain ke klub rival bisa menerima atribut “pengkhianat”. Walaupun 

lalu lintas transfer merupakan mobilitas reguler dalam industri kompetisi, namun 

cap “pengkhianat” bisa saja dilekatkan pada seorang pemain yang dianggap 

tega pergi ke klub lain, dan apalagi menyeberang ke klub rival. Basis argumen 

adanya pernak-pernik perasaan irasional menyusup ke dalam kapitalisme industri 

sepak bola dunia, agaknya menemukan kelanjutan pada bagian ini. Kolumnis pun 

mencoba memersuasikannya kepada khalayak pembaca.    

 Narasi selanjutnya merupakan ilustrasi contoh pemain yang mendapat cap 

“pengkhianat”: Kisah Samuel Eto’o yang hijrah dari Real Madrid ke Barcelona 

atau Luis Figo yang berganti kostum dari Barcelona ke El Real menyisakan 

ketegangan dalam interaksi sang pemain dengan manajemen bekas klub dan fans. 

Keduanya dicap pengkhianat dan menerima perlakuan ekstrem setiap kali berha- 
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dapan dengan bekas klubnya (paragraf ke-11). Pada bagian ini terdapat unsur 

peristiwa (a) Barcelona dan Real Madrid merupakan dua klub di Liga Spanyol 

yang memiliki tensi konflik tinggi, keduanya memiliki fans superfanatik masing-

masing, peristiwa  (b) Samuel Eto’o pindah dari Real Madrid ke Barcelona, peris-

tiwa (c) Luis Figo pindah dari Barcelona ke Real Madrid, peristiwa (d) keduanya 

mendapat cap sebagai pengkhianat dari para fans bekas klub masing-masing dan 

mendapat perlakuan ekstrem saat berlaga dengan bekas klub. Pada bagian ini juga 

terdapat individu-individu yang bermain dalam peristiwa-peristiwa itu, yaitu Sa-

muel Eto’o dan Luis Figo. Terdapat kelompok individu yang juga bermain dalam 

peristiwa-peristiwa tersebut, yaitu kelompok fans bekas klub dari Samuel Eto’o 

dan Luis Figo yang memberikan perlakuan ekstrem (dalam konotasi negatif).  

Temuan unsur-unsur cerita tersebut menunjukkan, paragraf ini dapat masuk ke 

kategori teks naratif.  

Bagian selanjutnya, kolumnis memperpanjang deretan ilustrasi contoh 

pemain yang mendapat cap pengkhianat di era kapitalisme industri sepak bola 

dunia: Sekarang kondisi yang kurang lebih sama dialami Mario Balotelli ketika 

AC Milan bertemu dengan Internazionale  (paragraf ke-12). Kalimat dalam para-

graf ini memang hanya sekilas dan tidak memberikan informasi naratif yang 

lengkap. Meski demikian, siapa pun pencinta sepak bola mengetahui bahwa hu-

bungan Balotelli yang tidak harmonis dengan fans Internazionale bermula dari 

ulah Super Mario sendiri. Sebab, dia mengenakan jersey A.C. Milan ketika dia 

masih terikat hubungan kontraktual dengan Internazionale. Bagian ini masih dapat 

dikategorikan sebagai teks naratif.    
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Sodoran narasi dari masa silam sebagai bagian dari contoh masih ada ra-

sa, hati, dan yang terpenting masih ada “manusia” dalam industri kompetisi sepak 

bola. Kepindahan pemain dari satu klub ke klub lain adalah hal biasa. Ada 

mekanisme  transfer yang memberi payung aturan. Tapi terkadang fans memiliki 

logika yang lebih memainkan perasaan mereka. Barangkali itulah yang terjadi di 

balik peristiwa unjuk rasa para fans Fiorentina terhadap manajemen klub yang 

melepas Roberto Baggio: Jauh sebelumnya, kisah menegangkan dicatat Roberto 

Baggio, yang pada 1990 memilih pindah ke Juventus dari Fiorentina. Fans La 

Viola mengunjukrasai manajemen klub untuk menahan kepergian bintang muda 

itu (paragraf ke-13). Bagian ini menunjukkan adanya unsur-unsur cerita. Terdapat 

peristiwa (a) Roberto Baggio pada 1990 memutuskan untuk pindah klub dari Fio-

rentina ke Juventus, peristiwa (b) manajemen klub Fiorentina menyetujui perpin-

dahan itu, peristiwa (c) para fans Fiorentina berunjuk rasa meminta manajemen 

klub menahan kepergian Roberto Baggio. Terdapat pula individu dan kelompok 

individu yang bermain dalam ketiga peristiwa tersebut, yaitu individu Roberto 

Bagio dan kelompok individu manajemen klub serta para fans Fiorentina. Latar 

belakang waktu tersurat dengan jelas ketika kolumnis membubuhkan penanda ka-

la berupa angka tahun 1990. Temuan unsur-unsur cerita ini mendekatkan paragraf 

ini dengan teks naratif.   

Bagian selanjutnya merupakan informasi cerita yang merupakan kelan- 

jutan dari paragraf sebelumnya: Walaupun sempat menjadi bendera Fiorentina, 

Baggio akhirnya berpindah-pindah klub: Fiorentina, Juventus, Inter Milan, AC 

Milan, lalu Brescia (paragraf ke-14). Paragraf pendek ini berisikan peristiwa, se 
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telah dari Fiorentina ke Juventus, Roberto Baggio dalam perjalanan kariernya se-

bagai pesepak bola profesional berpindah-pindah ke tiga klub, yaitu Inter Milan, 

A.C. Milan, dan Brescia. Bagian ini juga merupakan teks naratif. 

Paragraf ke-15 bermuatkan teks persuasif argumentatif tentang  ekstremi- 

tas representasi identitas yang menjadikan pemain mengalami pembelengguan 

dalam klub yang sulit mendapatkan sentuhan nalar. Etnosentrisme yang mewujud 

dalam ekstremitas representasi identitas mengusung para pemain dan lingkaran 

klub sebagai semacam “suku”. Belenggu ini terkadang sulit dinalar, padahal 

setiap saat pemain bisa berpindah klub atas nama panggilan uang. Bagian ini tak 

pelak lagi, begitu sarat dengan guyuran opini yang berargumen, dan pada sisi lain 

sekaligus memiliki daya persuasi terhadap khalayak pembaca. Karena itu, para- 

graf ini merupakan teks persuasif argumentatif.  

Paragraf ke-16 mengetengahkan teks naratif tentang Gabriel Batistuta dan 

Cristiano Ronaldo yang menemukan cara tepat untuk tetap menjadi bagian dari 

simbol-simbol representasi identitas: Namun bintang seperti Batistuta dan Cris- 

tiano Ronaldo justru menemukan cara jitu untuk tetap menjadi bagian dari 

simbol-simbol representasi identitas itu. Paragraf ini mengandung peristiwa, yaitu  

Cristiano Ronaldo dan Gabriel Batistuta memiliki cara jitu tetap mengisi simbol-

simbol representasi identitas klub-klub yang telah berstatus sebagai “bekas” dan 

klub yang terkini menjadi rumahnya. Bagian ini termasuk teks naratif. 

Paragraf ke-17 menyuguhkan teks naratif tentang resep Cristiano Ronaldo 

sehingga tetap mengisi simbol-simbol representasi itu: Resep Ronaldo tampaknya 

sederhana: menjaga pernyataan, mengelola gestur, memelihara persahabatan, 
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dan tidak menunjukkan gejala memusuhi bekas klubnya. Ia tetap talenta terbaik 

Sporting Lisbon, legenda Old Trafford, lalu sekarang pendekar utama Real Ma- 

drid, dan masih mungkin ia berlabuh ke klub lain. Bagian ini mengandung peris-

tiwa (a) Cristiano Ronaldo memiliki resep agar dirinya tetap menjadi simbol-sim-

bol representasi terbaik dari bekas klub-klubnya (Sporting Lisbon dan Manchester 

United) serta klub yang kini menjadi rumahnya (Real Madrid). (b) resep-resep 

perlakuan terhadap bekas klub ala Cristiano Ronaldo itu menjaga pernyataan, 

mengelola gestur, memelihara persahabatan, dan tidak menunjukkan gejala me- 

musuhi bekas klubnya. Kedua peristiwa ini menimbulkan peristiwa (c) hingga 

kini Cristiano Ronaldo tetap talenta terbaik Sporting Lisbon, legenda Old Traf- 

ford, dan kini pendekar utama Real Madrid. Berdasarkan temuan ini, paragraf ini 

memang layak masuk ke dalam kategori teks naratif. 

Paragraf ke-18, Amir Machmud N.S. menandaskan dengan teks persuasif 

argumentatif, berkat hati dan rasa, gol yang “membunuh” pun tidak memantik ke- 

bencian fans Manchester United terhadap Cristiano Ronaldo.  Berkat hati dan ra- 

sa, gol yang “membunuh” MU pun tidak menjadi simbol kebencian fans Setan 

Merah kepada Ronaldo ... Opini tak pelak lagi masuk ke dalam bagian ini. Ko-

lumnis berpegang pada argumennya, bahwa sikap Ronaldo yang menyisakan hati 

dan rasa berbuah manis sehingga gol yang menyakitkan pun tidak terlalu me- 

mantik dendam kesumat publik bola di Old Trafford. Argumen ini rupaya hendak 

coba kolumnis tebarkan dengan daya persuasi dalam cara pembahasaannya kepa- 

da khalayak publik pembaca. Dengan demikian, paragraf ini memang teks per- 

suasif argumentatif. 
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3.1.1.7   Rona Rooney (21 Juli 2013) 

Rona Rooney (lihat Lampiran VII) memanfaatkan paragraf pertama untuk meng- 

antarkan teks naratif dengan kemasan kalimat-kalimat interogativa tentang peran 

Wayne Rooney di Manchester United yang pada kisaran waktu kolom ini terbit 

tengah terpinggirkan. Dia lebih banyak menghuni bangku cadangan dan baru 

bermain ketika Robin van Persie menderita cedera.  Pembaca inikah relung profe- 

sionalisme? Ya, betapa sesuatu yang tak masuk akal, terkadang bisa menjadi 

logika justru di wilayah yang biasa menggunakan rasio keterukuran. Bisakah 

Anda bayangkan, seorang Wayne “Wazza”Rooney hanya duduk di bangku ca- 

dangan dan untuk bisa bermain di skuad Manchester United harus menunggu 

Robin van Persie berhalangan? (paragraf ke-1). Unsur cerita dalam bagian keda-

patan pada adanya peristiwa (a) Wayne Rooney sering duduk di bangku cadang-

an dan peristiwa (b) Wayne Rooney baru bisa bermain ketika Robin van Persie 

cedera. Terdapat pula individu-individu yang berada dalam peristiwa-peristiwa 

tersebut, yaitu Wayne Rooney dan Robin van Persie. Berdasarkan temuan ini, 

paragraf ini relatif lebih dekat dengan teks naratif. 

Bagian selanjutnya: Nyatanya, itulah logika yang dibangun oleh Moyes, 

arsitek baru MU untuk striker yang telah tampil 278 kali dan mencetak 141 gol di 

Liga Primer itu. Rooney yang mendapat pengakuan luas sebagai “nyawa” tim, 

hanya dianggap salah satu “pion” di antara banyak pilihan penyerang klub 

berjejuluk Setan Merah itu (paragraf ke-2) juga menunjukkan indikasi teks nara-

tif. Peristiwa yang muncul pada bagian ini, (a) David Moyes memperlakukan 

Wayne Rooney seperti pion dalam tubuh tim Manchester United, (b) padahal se-
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belumnya, Wayne Rooney adalah “nyawa” tim, terbukti dengan torehan 141 gol 

dari 278 kali penampilan di Liga Primer (setidaknya data hingga kolom ini terbit 

pada 21 Juli 2013). Pada paragraf ini juga terdapat individu-individu yang ber-

main dalam peristiwa-peristiwa tersebut, yaitu David Moyes dan Wayne Rooney. 

Latar belakang tempat peristiwa-peristiwa itu terjadi adalah di klub Manchester 

United yang berjuluk Setan Merah. Berdasarkan temuan unsur-unsur cerita ini, tak 

teragukan lagi bahwa paragraf ini adalah teks naratif.  

Kutipan pernyataan langsung semacam ekspresi dialog muncul pada 

bagian selanjutnya: “Kami membutuhkannya jika Robin van Persie cedera.” Ini- 

lah palu godam Moyes yang bisa dipahami membuat Rooney gundah (paragraf 

ke-3). Bentuk ekspresi “dialog” memang acapkali hadir sebagai kelengkapan va- 

riatif dalam teks naratif. Dalam kuasa teks kolom, ekspresi “dialog” cederung 

bergerak satu arah, tidak dua arah seperti yang lebih mungkin terjadi pada feature 

atau teks-teks fiksional semacam cerita pendek atau novel. Meski demikian, para- 

graf  dengan ekspresi “dialog” ini, cenderung lebih mendekati entitas teks naratif. 

 Selanjutnya muncul teks naratif tentang kian terpereteli peran Rooney di 

tubuh tim Manchester United: Apalagi, posisi alternatif sebagai gelandang serang 

di belakang dua striker akan lebih dipercayakan kepada Shinji Kagawa. Peran itu 

kerap dilakoni Rooney di tim nasional Inggris dan terbukti produktif membuahkan 

gol demi gol. Kasting yang juga diskemakan oleh Alex Ferguson setelah keda- 

tangan Van Persie dan Rooney memerankannya secara cemerlang (paragraf ke-

4). Unsur-unsur cerita tidak sulit ditemukan pada paragraf ini. Terdapat pe- 

ristiwa-peristiwa yang mencuat di bagian ini, yaitu (a) posisi alternatif Wayne 
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Rooney sebagai gelandang serang di belakang dua striker akan David Moyes 

percayakan kepada Shinji Kagawa (setidaknya menurut isu yang beredar pada saat 

kolom ini terbit pada 21 Juli 2013), (b) padahal posisi ini yang kerap Wayne 

Rooney jalani di Tim Nasional Inggris dan terbukti dapat menghasilkan gol, (c) 

posisi ini pula yang telah dirancang Alex Ferguson untuk Rooney setelah keda- 

tangan Robin van Persie di Manchester United dan dia mampu melakukannya 

dengan baik. Terdapat pula individu-individu yang bermain dalam peristiwa-pe-

ristiwa tersebut, yaitu Wayne Rooney, David Moyes, Shinji Kagawa, dan Robin 

van Persie. 

Paragraf ke-5, mengusung teks persuasif argumentatif dalam kemasan ka- 

limat interogativa, dengan spekulasi yang menghubungkan peran Wayne Rooney 

yang semakin terpereteli ketika David Moyes mengambil alih jabatan manajer di 

Manchester United dengan pernyataan-pernyataan impulsif Rooney terhadap Mo- 

yes dalam autobiografinya. Adakah Moyes benar-benar meminggirkan bekas anak 

kesayangannya di Everton, yang kemudian terlibat disharmoni interaksi karena 

statemen-statemen impulsif Rooney dalam autobiografinya itu? Fondasi argumen 

bagian ini adalah hubungan kurang harmonis antara David Moyes dan Wayne 

Rooney sehingga berujung pada pengaruhnya terhadap posisi strategisnya dalam 

skema taktikal tim. Selanjutnya, kolumnis memersuasikan kepada khalayak pem-

baca melalui pemakaian kalimat interogativa. Dengan demikian, bagian ini lebih 

dekat dengan kategori teks persuasif argumentatif. 

Jose Mourinho menawarkan peran penting bagi Wayne Rooney asal mau 

bergabung dengan Chelsea: Dari London, Jose Mourinho yang sejak awal me- 
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mang rajin menggoda Rooney untuk hengkang ke Chelsea, secara tangkas segera 

bermanuver di tengah kegundahan hati sang bintang. “Kerugian besar bagi tim- 

nas Inggris jika Rooney hanya dicadangkan di klubnya,” kata The Special One itu 

(paragraf ke-6). Paragraf ini juga memuat unsur-unsur cerita. Terdapat peristiwa: 

Jose Mourinho, manajer Chelsea, yang telah lama mengincar Wayne Rooney un-

tuk kepentingan taktital skuadnya memainkan manuver pada saat sang bintang 

terlanda kegundahan. Paparan naratif itu kemudian kolumnis padukan dengan eks-

presi “dialog” yang mengambil kutipan langsung pernyataan Jose Mourinho, 

bahwa Tim Nasional Inggris akan mengalami kerugian besar, jika Wayne Rooney 

lebih banyak menghuni bangku cadangan. Temuan ini menjadi indikasi kust bah- 

wa teks ini merupakan teks naratif. 

Paragraf ini beretrospseksi dengan paragraf ke-3. Pada paragraf terdahulu 

ini muncul pernyataan David Moyes, bahwa Wayne Rooney baru akan tampil jika 

Robin van Persie berhalangan. Sikap Jose Mourinho untuk mendapatkan Wayne 

Rooney sudah lagi tidak ditutup-tutupi setelah muncul pernyataan David Moyes 

itu. Mou memperjelas sikap Chelsea setelah muncul pernyataan Moyes tentang 

posisi Rooney. “Situasi sekarang sudah jelas, tak perlu ada yang ditutup-tutupi. 

Kami pun menginginkannya. Sekarang semuanya tergantung MU,” katanya 

(paragraf ke-7). Dalam paragraf ini terdapat peristiwa: Jose Mourinho semakin 

lebih terang-terangan menginginkan Rooney untuk bergabung ke Chelsea setelah 

muncul pernyataan Moyes mengenai posisi pemain tersebut. Kemudian muncul 

ekspresi “dialog” dari kutipan pernyataan langsung Jose Mourinho tentang ke- 
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inginannya untuk mendapatkan Rooney. Temuan ini memperkuat posisi paragraf 

ini ke kutub kategori sebagai teks naratif. 

Paragraf  ke-8 menyodorkan teks persuasif argumentatif, di dalam kapital- 

isme industri sepak bola, semua pihak memiliki hal yang masuk akal atau logika 

masing-masing, pembenaran masing-masing: Dan, logika seperti itukah yang 

“masuk akal” di alam kapitalisme sepak bola? Moyes memegang logikanya sen- 

diri, juga fans MU, Rooney punya logika – termasuk tentu logika banyak orang --, 

dan Mourinho mengembangkan logika dari yang semula hanya menangguk 

kekisruhan relasi antara Rooney dengan klubnya. Perbenturan logika di alam ka-

pitalisme sepak bola antara logika manajemen, logika fans, dan logika pemain 

menjadi satu keniscayaan menjadi fondasi argumen kolumnis. Inilah yang kemu- 

dian dipersuasikan kepada khalayak pembaca. Demikianlah alasan, kenapa para-

graf ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-9 menyajikan teks persuasif argumentatif yang berisikan ke- 

yakinan kolumnis pada saat kolom ini terbit, kepindahan Rooney ke klub lain 

merupakan solusi terbaik daripada tetap terus berada di Manchester United. Logi- 

ka Amir Machmud N.S. yang masih terpenjara kalimat interogativa, seandainya 

kompromi Chelsea dan Manchester United itu tidak menemukan titik temu, 

jangan-jangan Tim Nasional Inggris, Rooney, dan fans harus memahami striker 

hebat itu terbelenggu dalam status pemain cadangan: Dan, logika seperti itukah 

yang “masuk akal” di alam kapitalisme sepak bola? Moyes memegang logikanya 

sendiri, juga fans MU, Rooney punya logika – termasuk tentu logika banyak 

orang --, dan Mourinho mengembangkan logika dari yang semula hanya 
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menangguk kekisruhan relasi antara Rooney dengan klubnya. Fondasi argumen 

tentang adanya perbenturan logika di alam kapitalisme sepak bola, termasuk lo-

gika manajer klub pesaing di dalamnya. Fondasi argumen inilah yang kemudian 

mendapatkan penajaman persuasi dari kolumnis kepada para pembaca kolom ini. 

Dari landasan berpikir inilah, paragraf ini masuk ke dalam kategori teks persuasif 

argumentatif.  .  

  Paragraf ke-10, menyentuh logika teknis strategi tim yang akan sulit 

memahami pilihan skematika David Moyes yang meminggirkan peran Wayne 

Rooney itu. Nah, logika teknis pun agaknya susah memahami realitas yang 

diciptakan oleh pilihan skematika David Moyes itu. Di bagian ini opini kolumnis 

masuk dengan fondasi argumen yang mengarah pada keberatannya terhadap pi-

lihan strategi David Moyes yang tidak memberikan peran yang semestinya terha-

dap Wayne Rooney dalam racikan strateginya. Hal inilah yang kemudian kolum-

nis sebarkan dengan energi persuasi kepada para pembaca. Dengan demikian, 

bagian ini termasuk teks persuasif argumentatif.  

Selanjutnya muncul teks narasi yang bergerak kilas balik: Rooney telah 

dispekulasikan menjalani hari-hari tidak bahagia setelah musim ke-12 di Old 

Trafford. Menjadi salah satu bendera klub, ia mulai merasa tidak nyaman setelah 

Sir Alex mencadangkannya dalam pertandingan Liga Champions melawan Real 

Madrid dan beberapa pertandingan lain (paragraf ke-11). Pada bagian ini tidak 

terlalu sulit menemukan unsur-unsur cerita. Unsur peristiwa mengemuka mana-

kala kolumnis mendapat gambaran dalam situasi tidak bahagia setelah musim ke-

12 di Old Trafford. Ketidakbahagiaan itu bahkan telah terjadi pada era Alex Fer-
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guson, ketika sebagai salah seorang bendera klub mengalami pembangkuca-

dangan dalam laga Manchester United versus Real Madrid di Liga Champions. Di 

sini individu-individu yang memainkan peran sentral dalam peristiwa itu adalah 

Alex Ferguson dan Wayne Rooney. Berdasarkan temuan tersebut, paragraf ini 

masuk ke dalam kategori teks naratif. 

Berita tentang hubungan yang disharmonis antara Wayne Rooney dan 

klubnya itu ternyata menciptakan respons di kalangan klub-klub lain. Mereka pun 

ramai-ramai memperebutkannya. Rooney masih mengisyaratkan untuk bertahan 

di Old Trafford. Rumor demikian, dalam kebiasaan tradisi industri kompetisi, 

mirip umpan yang segera disambar oleh klub-klub besar. El Real, Barcelona, 

Paris St Germain, hingga Chelsea segera menebar jaring. Arsenal juga tak mau 

ketinggalan, bahkan hingga perkembangan terakhir ini tetap menunjukkan minat 

dengan mengimingi-imingi Rooney harga tinggi (paragraf ke-12). Unsur-unsur 

cerita juga terdapat dalam paragraf ini. Pada bagian ini terdapat peristiwa (a) 

Wayne Rooney menjadi incaran rebutan klub-klub besar dunia dan peristiwa (b) 

klub-klub yang pada saat itu menunjukkan keinginan untuk merekrut Wayne 

Rooney adalah Real Madrid, Barcelona, Paris St Germain, Chelsea, dan Arsenal. 

Individu sentral yang terlibat dalam semua peristiwa itu adalah Wayne Rooney 

dan kelompok individu yang tergabung dalam manajemen Manchester United di 

satu sisi dengan kelompok-kelompok individu sejumlah klub peminat Rooney di 

sisi yang lain. Paragraf ini merupakan teks naratif.  

 Narasi selanjutnya: Di tengah kondisi psikologis tarik-menarik perasaan 

dan kenyataan, Rooney sebenarnya mengisyaratkan untuk bertahan sebelum 
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sikap David Moyes dan klub akhirnya sampai pada sebuah “kesimpulan” yang 

membuatnya gusar (paragraf ke-13). Pada bagian ini terdapat peristiwa: Wayne 

Rooney menunjukkan isyarat untuk bertahan di Manchester United, tetapi sikap 

ini dapat berubah jika David Moyes tidak memberinya peran sesuai dengan pres-

tasi kebintangannya. Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif, dengan 

basis argumen ada kemungkinan kondisi pemeretelan peran Wayne Rooney di 

tubuh tim bisa membuatnya berpaling dari Manchester United. Basis argumen ini-

lah yang kemudian kolumnis persuasikan kepada khalayak pembaca. Bagian ini 

termasuk teks persuasif argumentatif. 

Narasi berikutnya, kolumnis mengisahkan tentang pandangan dua legenda 

The Red Devils yang menginginkan Wayne Rooney tetap di Manchester United: 

Namun, jika memahami pendapat Gary Neville, kita boleh mencemaskan masa 

depan Wazza. Menurut eks kapten The Red Devils itu, tidak ada rumah yang lebih 

tepat bagi Rooney kecuali MU. Klub besar yang menjadi habitat Rooney adalah 

MU. Legenda lain, Bryan Robson juga menampik peluang penjualan sang striker. 

Spekulasi makin rumit apabila MU tidak merespons tawaran Chelsea (paragraf 

ke-14). Unsur-unsur cerita dapat ditemukan dalam bagian ini. Paragraf ini meng-

andung peristiwa (a) Gary Neville memiliki pandangan, hanya Manchester United 

satu-satunya rumah yang paling tepat bagi Wayne Rooney, dan peristiwa (b) 

Bryan Robson membantah Manchester United akan menjual Wayne Rooney. In-

dividu-individu yang bermain dalam peristiwa-peristiwa itu adalah Gary Neville 

dan Bryan Robson. Berdasarkan temuan-temuan ini, paragraf ini termasuk ke 

dalam kategori teks naratif.  
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Paragraf ke-15: Adakah ini isyarat, salah satu pemain terbesar dalam 

sepak bola Inggris itu akan mengarungi hari-hari  pada musim yang paling sulit 

dalam kariernya? Paragraf ini bermuatan opini kolumnis dalam kemasan kalimat 

interogativa, bahwa bila pada realitasnya banyak pihak masih ingin mempertahan- 

kan Wayne Rooney di Manchester United dengan realitas pemeretelan perannya 

di tim, maka yang terjadi adalah salah seorang pesepak bola yang memiliki poten- 

si melegenda dalam sejarah sepak bola Inggris akan (adverba “akan” ini mengacu 

pada konteks waktu kolom ini terbit pada 21 Juli 2013) mengarungi musim 2013-

2014 sebagai musim yang paling sulit dalam perjalanan kariernya. Adanya inter- 

vensi opini kolumnis pada bagian ini menjadikannya lebih dekat ke kategori teks 

persuasif argumentatif.  

Karakteristik teks naratif tampak dalam bagian selanjutnya: Realitasnya, 

sepak bola memang mengusung pentingnya kegembiraan bermain. Selama 12 

tahun bersama MU dan Fergie, ia telah mengarungi manis-getir yang meng- 

ikatkan perasaan dan profesionalitasnya. Namun ketika chemistry itu dilarutkan 

oleh suasana baru yang nyata-nyata tak membuatnya nyaman, Rooney tentu bu- 

tuh pelabuhan untuk menambatkan cinta (paragraf ke-16). Unsur cerita berupa 

peristiwa dalam bagian ini adalah Wayne Rooney menghabiskan sebagian besar 

waktunya di bawah penanganan Sir Alex Ferguson. Peristiwa selanjutnya, ada 

suasana baru (pergantian manajer ke David Moyes) yang membuat Wayne 

Rooney tidak nyaman. Individu-individu yang memainkan peran kunci dalam 

peristiwa-peristiwa itu Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney, dan David Moyes. 
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Berdasarkan temuan ini, paragraf ini cenderung lebih dekat ke kutub kategori 

sebagai teks naratif.   

Paragraf ke-17: Jiwa sepak bolanya butuh luapan kegembiraan dalam 

atmosfer yang berbeda. Masalahnya, bagaimana ia merumuskan masa depan jika 

Moyes sengaja “menggantung” dengan tetap mempertahankannya? Paragraf ini 

menyajikan teks persuasif argumentatif, terkait dengan jiwa sepak bola Wayne 

Rooney yang menurut kolumnis, membutuhkan luapan kegembiraan dalam at- 

mosfer klub berbeda. Selanjutnya dalam bingkai kalimat interogativa, dia meng- 

ungkapkan, bagaimana seorang Wayne Rooney tidak mampu merumuskan masa 

depannya sendiri ketika David Moyes sengaja “menggantung”-nya, dengan cara 

(setidaknya berdasarkan realitas saat kolom ini terbit pada 21 Juli 2013) memper- 

tahankan Rooney di Manchester United tetapi tidak memberikan peran utama 

kepadanya. Bagian ini sarat dengan opini kolumnis dan kemasan kalimat intero- 

gativa memberikan tenaga persuasi, karena itu ia lebih dekat ke kategori teks 

persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-18 menghidangkan teks persuasif argumentatif terkait de- 

ngan kebutuhan Tim Nasional Inggris yang akan terganggu manakala Rooney 

mengalami hambatan dari kebijakan skema klub yang membatasi kesempatannya 

bermain. Ya, betapa naif jika kebutuhan timnas Inggris terganggu karena kesem- 

patan bermain Rooney terhambat oleh kebijakan skema klub. Manajer klub boleh 

punya kebijakan sebagai otoritas tim, namun logika yang membawa “korban” 

demikian, bukankah sangat disayangkan? Kali ini pun opini kolumnis begitu sarat 
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masuk ke dalam bagian ini, sehingga bagian ini lebih menunjukkan kecondong-

annya ke arah kategori teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-19 lebih menegaskan opini kolumnis, meninggalkan Man- 

chester United merupakan pilihan tepat. Menurutnya, kinilah saatnya pemain ber- 

juang untuk tidak sekadar menjadi objek: Dan, memilih klub yang menjamin 

kesempatan tampil adalah satu-satunya jalan keluar. Di sinilah kepentingan-

kepentingan industrial itu bertemu, dan walaupun kekuasaan uang yang bicara, 

pemain mesti berjuang untuk tidak sekadar menjadi objek, Dalam kondisi seka- 

rang, mempercepat deal dengan Chelsea atau Arsenal menjadi solusi, walaupun 

fans MU tentu punya pandangan yang sangat berbeda. Sosok opini itu begitu 

nyata, manakala kolumnis memberi solusi pada saat itu “dengan mempercepat 

deal dengan Chelsea atau Arsenal”. Basis argumen inilah yang kolumnis coba 

persuasikan kepada para pembaca, sehingga paragraf ini merupakan teks persuasif 

argumentatif. 

Paragraf ke-20, Amir Machmud N.S. dalam kolom yang terbit pada 21 Juli 

2013 itu cenderung memberi pembenaran jika Rooney meninggalkan The Red 

Devils. Apalagi usianya masih muda, sehingga kalaupun dia melakukannya akan 

banyak pihak yang bisa memahami. Namun, dalam usia yang masih menyala-nya- 

la, bukankah Rooney berhak mendapatkannya? Sentuhan opini begitu kuat pada 

bagian ini dan begitu pula pengemasan gagasan dalam kalimat interogativa yang 

penuh tenaga persuasi. Dengan demikian ia lebih mendekati teks persuasif argu- 

mentatif. 
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3.1.1.8  Fenomena Gareth Bale (4 Agustus 2013) 

Fenomena Gareth Bale (lihat Lampiran VIII) mengawali langkahnya di paragraf 

ke-1 dengan sebuah introduksi unik dalam kemasan kalimat imperatif: Sebutlah 

satu nama ini: Gareth Bale. Ekspresi ini bisa dipahami sebagai ekspresi persuasif 

argumentatif. Di belakang paragraf yang hanya terdiri atas enam kata ini, terdapat 

basis argumen bahwa penyebutan nama Gareth Bale ini pastilah karena dia me-

miliki nilai lebih sebagai seorang pesepak bola yang boleh terbilang baru menan-

jak kehebatannya. Karena itu, kolumnis perlu memberi aksentuasi persuasif de-

ngan pilihan kemasan kalimat imperatif itu. Dengan demikian, paragraf pendek ini 

bisa masuk ke dalam kategori teks persuasif naratif. 

Kolumnis pun melanjutkan narasi: “Menyembul” menerobos hegemoni 

kemaharajaan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar Junior, pemain 

kebanggaan Tottenham Hotspur ini pastilah sudah melompat dari deret level 

Zlatan Ibrahimovich, Radamel Falcao, Edinson Cavani, Wayne Rooney, dan para 

bintang yang memanaskan bursa transfer musim panas (paragraf ke-2). Pada 

bagian ini terdapat sejumlah unsur cerita. Ada dua peristiwa yang dapat terlacak di 

paragraf ini, yaitu peristiwa (a) nilai transfer Gareth Bale (Tottenham Hotspur) 

pada saat pemuatan kolom ini pada 4 Agustus 2013, mulai mampu bersaing de- 

ngan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar Junior, dan peristiwa (b) nilai 

transfer Gareth Bale telah mengatasi deret level Zlatan Ibrahimovich, Radamel 

Falcao, Edinson Cavani, Wayne Rooney. Tentang individu sentral yang bermain 

dalam kedua peristiwa itu, jelas disebutkan Gareth Bale. Latar belakang kejadian 

dan waktunya adalah transfer yang berlangsung pada musim panas 2013. Dengan 
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temuan unsur-unsur cerita ini, bagian ini dapat dimasukkan ke dalam ka-tegori 

teks naratif.  

 Bagian selanjutnya mendudah narasi betapa penting makna Gareth Bale 

bagi Tottenham Hotspur sehingga banderol harga pemain ini begitu tinggi: Pe-

main asal Wales ini bukan hanya aset finansial dan aset publisitas terbesar bagi 

The Spurs, lebih dari itu benar-benar menjadi pembeda dalam warna permainan 

tim racikan Andre Vilas Boas. Wajar jika manajemen Spurs ngotot mempertahan-

kannya dengan membanderol tinggi di atas Rp 1,5 triliun untuk menegaskan be- 

tapa berharga pemain ini  (paragraf ke-3). Tidak sulit menemukan unsur-unsur 

cerita pada bagian ini. Terdapat peristiwa (a) Gareth Bale, pesepak bola asal Wa-

les merupakan aset finansial, aset publitas, dan pemain yang berperan sangat pen-

ting dalam skema strategi racikan manajer Andre Villas Boas. Terdapat peristiwa 

(b) manajemen Tottenham Hotspur menetapkan harga nilai transfer yang tinggi, 

Rp 1,5 triliun, bagi klub yang meminati Gareth Bale. Individu sentral yang ber-

main dalam peristiwa tersebut adalah Gareth Bale. Berdasarkan temuan ini, para-

graf ini termasuk ke kategori teks naratif. 

Deskripsi ringkas tentang betapa alot negosiasi Tottenham Hotspur dengan 

Real Madrid terungkap pada wilayah narasi berikut: Tarik ulur negosiasi dengan 

Real Madrid lewat tawaran Rp 819 miliar plus Angel Di Maria dan Fabio Coen- 

trao, ditolak oleh Presiden Spurs Daniel Levy. Bahkan Levy bergeming ketika 

Madrid menyodorkan angka Rp 1,3 triliun  (paragraf ke-4). Paragraf ini memuat 

peristiwa (a) Presiden Tottenham Hotspur Daniel Levy menolak tawaran Real 

Madrid berupa Rp 819 miliar plus Angel Di Maria dan Fabio Coentrao untuk 
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mendapatkan Gareth Bale, dan peristiwa (b) Presiden  Tottenham Hotspur Daniel 

Levy tetap menolak tawaran Real Madrid untuk mendapatkan Gareth Bale mes- 

kipun tawaran meningkat menjadi Rp 1,3 triliun. Terdapat pula individu-individu 

yang bermain dalam peristiwa-peristiwa di atas, yaitu Presiden Tottenham Hot- 

spur Daniel Levy, Angel Di Maria, Fabio Coentrao, dan tentu saja Gareth Bale 

sebagai individu sentral. Dengan demikian, bagian ini merupakan teks naratif. 

Paragraf ke-5 menyediakan teks persuasif argumentatif seputar adanya 

dinamika kompromi negosiasi dalam profesionalisme industri sepak bola dunia. 

Bale sempat kecewa dengan sikap Levy, namun mekanisme dalam pergerakan 

kepindahan pemain tentu tak mungkin disikapi hanya dengan kemarahan. 

Bukankah masa depan pemain dalam profesionalisme industri sepak bola dunia 

juga ditentukan oleh dinamika kompromi negosiasi? Di sini kolumnis berangkat 

dari basis argumen, bahwa dinamika kompromi negosiasi merupakan penentu ma- 

sa depan pemain dalam profesionalisme industri sepak bola dunia. Kata kunci 

“kompromi negosiasi” itulah yang seharusnya juga mewarnai tarik ulur perjalan-

an Gareth Bale dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid. Pengemasannya dengan 

kalimat interogativa memberikan energi persuasi kepada khalayak pembaca. Teks 

ini tak pelak lagi merupakan teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-6 mengawal teks persuasif argumentatif tentang penundaan 

negosiasi bisa terbaca sebagai upaya Daniel Levy untuk menaikkan tawaran Real 

Madrid:  Bisa jadi pada saat-saat menjelang penutupan jendela transfer, muncul 

realitas lain ketika Real Madrid memberi iming-iming yang mampu meluluhkan 

ketahanan Levy. Atau, cara Levy menunda-nunda kesepakatan negosiasi sebe- 

199 
 



tulnya adalah trik untuk memaksa Madrid menaikkan tawaran. Opini kolumnis 

masuk ke dalam bagian ini. Basis argumennya adalah penundaan kesepakatan ne-

gosiasi itu merupakan trik untuk memancing kenaikan tawaran. Substansi inilah 

yang hendak dipersuasikan oleh kolumnis kepada khalayak pembaca. Inilah ciri 

teks persuasif argumentatif. 

 Paragraf ke-7, sesuai dengan konteks waktu kolom ini terbit 4 Agustus 

2013 (Tottenham Hotspur belum mencapai kesepakatan dengan Real Madrid), 

mengusung prediksi nasib Gareth Bale yang berpulang pada negosiasi kedua tim. 

Dan, apakah akhirnya Bale harus berdamai dengan realitas yang dihadapi bah- 

wa musim ini ia masih berseragam The Lily White sebelum mencoba bertualang 

di klub yang lebih besar? Detik demi detik dan akselerasi negosiasilah yang akan 

menjawab nanti. Bagian ini memiliki basis argumen bahwa akselerasi negosiasi 

yang bakal mencairkan kebutuan kesepahaman dalam tawar-menawar transfer se- 

orang Gareth Bale. Basis argumen inilah yang hendak penulis persuasikan ke-

pada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini lebih dekat dengan sosok 

teks persuasif argumentatif.  

Narasi selanjutnya tentang sejumlah deskripsi kekuatan Gareth Bale: Se- 

lain fenomena Neymar yang selalu diperbandingkan dengan Messi, Bale adalah 

topik utama percaturan klub-klub sohor. Wikipedia menggambarkan pemain 24 

tahun ini sebagai pesepak bola dengan “kecepatan luar biasa, kemampuan um- 

pan silang hebat, kaki kiri dahsyat, dan kualitas fisik prima” (paragraf ke-8). 

Unsur-unsur cerita dapat ditemukan pada bagian ini. Unsur periswa adalah (a) 

fenomena Gareth Bale menjadi topik utama pembicaraan klub-klub besar, seperti 
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fenomena perbandingan Neymar Junior dengan Lionel Messi; (b) Gareth Bale 

menurut deskripsi Wikipedia memiliki style of play kecepatan luar biasa, umpan 

silang cerdas, kaki kiri yang penuh keajaiban sepak bola, dan kualitas fisik yang 

mengagumkan. Terdapat individu-individu yang bermain dalam peristiwa-peris-

tiwa itu, yakni Gareth Bale (individu sentral), berikut Neymar Junior dan Lionel 

Messi (individu-individu dalam lanskap perbandingan). Temuan unsur-unsur ini 

menjadikan paragraf ini menampakan sosoknya sebagai teks naratif. 

Kolumnis meminjam “mulut” Mark Lawrence untuk menarasikan elemen-

elemen keistimewaan Gareth Bale: Mark Lawrence, mantan pemain Liverpool, 

mendeskripsikan elemen-elemen keistimewaan Gareth Bale. “Simpel. Dia salah 

satu pemain tercepat yang pernah saya lihat. Dia menunjukkan teknik dan ke- 

mampuan lain untuk menemukan kombinasi kecepatan ekstra dan teknik dalam 

langkah selanjutnya. Dia memiliki untuk melakukan dan menggunakan tekniknya 

dengan kecepatan yang besar,” kata pundit sepak bola BBC itu  (paragraf ke-9). 

Kemasan semacam “dialog” untuk lebih menghidupkan suasana narasi melalui 

komentar individu Mark Lawrence, pundit sepak bola BBC, tentang kelebihan-

kelebihan performasi Gareth Bale, menjadikan strategi pengekspresiannya tidak 

monoton hanya berupa paparan narasi. Kehadiran ekspresi semacam “dialog” ini 

memainkan fungsi pemberi ilustrasi untuk menguatkan substansi gagasan kolum- 

nis tentang kelayakan seorang Gareth Bale menjadi fenomena dalam peristiwa 

sepak bola dunia, setidaknya pada saat kolom ini terbit. Begitulah, teks ini men-

dekati sosok teks naratif. 
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Deskripsi tentang kelebihan Gareth Bale terus bergerak dalam hamparan 

narasi. Kali ini dengan meminjam “mulut” Rafael van der Vaart: Kehebatan Bale 

juga dilukiskan oleh Rafael van der Vaart selepas pertandingan penyisihan Liga 

Champions melawan Internazionale Milan pada 2 November 2010. “Setiap orang 

takut. Maicon adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan dia membunuhnya 

...”  (paragraf ke-10). Setali tiga uang dengan paragraf sebelumnya, ekspresi “dia-

log” memainkan peran di bagian ini. Fungsi penguatan ilustrasi tentang kelebihan 

style of play Gareth Bale pun terasakan di bagian ini. Selain itu terdapat peristiwa, 

komentar tersebut terjadi setelah laga antara Tottenham Hotspurs dan Internazi- 

onale Milan di ajang Liga Champions. Terdapat latar belakang waktu, yaitu pada 

2 November 2010. Dengan demikian, bagian ini merupakan teks naratif.  

Rangkaian narasi berikutnya masih deskripsi tentang kehebatan Gareth 

Bale: Harry Redknapp yang pernah menangani Tottenham memosisikan Bale pa- 

da level yang sama dengan Ronaldo dan Messi. “Dia berbakat dan menakjub- 

kan. Dia akan meningkatkan permainan tim mana pun” (paragraf ke-11). Bagian 

ini pun mengandalkan ekspresi “dialog” berupa kutipan langsung pernyataan Har- 

ry Redknapp tentang Gareth Bale. Dia merupakan orang yang mengenal dekat 

Gareth Bale karena pernah menangani Tottenham Hotspur, sebagai peristiwa yang 

mengerangkainya. Terdapat individu-individu yang bermain dalam peristiwa ini, 

yaitu Harry Redknapp, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi. Adanya 

unsur-unsur cerita ini menjadikan paragraf ini merupakan teks naratif.  

Kolumnis kemudian mendeskripsikan “sendiri” sosok Gareth Bale: Kece- 

patan dan keunggulan teknik Bale membuat bek kanan mana pun merasa ter- 
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intimidasi sepanjang laga. Dengan postur kokoh, gaya speed and power game itu 

menunjukkan keprimaannya (paragraf ke-12). Pendeskripsian atau penggambaran 

tentang sualitas suatu subjek, dalam hal ini Gareth Bale, individu sentral dalam 

kolom ini, lebih dekat dengan sifat pengisahan teks naratif. 

Narasi selebihnya mengenai performa Tottenham Hotspur setelah Gareth 

Bale bergabung: Dari pengalaman performa Tottenham Hotspur setelah menda- 

tangkan Gareth Bale dari Southampton, setiap pergerakan sayap kiri yang cepat 

itu selalu menjadi alarm bahaya bagi pertahanan lawan. Ia berlari, terus berlari 

melepas umpan silang, atau mengobrak-abrik area penalti lawan bagai angin 

puyuh (paragraf ke-13). Unsur-unsur cerita dapat dengan mudah ditemukan da-

lam kasus ini. Terdapat peristiwa dalam paragraf ini, yaitu (a) Gareth Bale sebe-

lumnya adalah pemain Southampton. (b) Tottenham Hotspur merekrutnya, (c) 

setelah kehadiran Gareth Bale, Totthenham Hotspur mengalami peningkatan 

performa terutama di saya kiri. Temuan ini mendekatkan “takdir” teks ini sebagai 

teks naratif.   

Sudah itu narasi bergulir ke arah perbandingan dengan sejumlah pesepak 

bola asal Inggris Raya lain: Sangat jarang pemain asli Inggris Raya yang punya 

kemampuan seperti itu. Ryan Giggs juga melegenda dengan kecepatan manuver 

menyisir sayap, melepas crossing, dan mencetak gol-gol hebat, namun Bale me- 

lengkapi diri dengan fisik lebih kokoh. John Barnes, dengan tekniknya yang tinggi 

juga mampu meliuk-liuk indah mengiris pertahanan lawan, atau Viv Anderson 

bek legendaris Nottingham Forest yang kemampuan daya jangkaunya lebih 

menyerupai pemain sayap  (paragraf ke-14). Tidak sulit mendapatkan unsur-unsur 
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cerita dalam paragraf ini. Terdapat di dalamnya peristiwa (a) Tidak banyak pe- 

main Inggris Raya yang memiliki kemampuan seperti Gareth Bale, (b) Ryan 

Giggs tersohor dengan kecekatan menyisir sayap, mememberikan umpan silang, 

dan membuat gol-gol yang hebat, (c) Gareth Bale memiliki kemampuan seperti 

Ryan Giggs itu dengan dekukungan kondisi fisik yang lebih kuat, (d) gaya perma-

inan Gareth Bale juga seperti John Barnes, dengan teknik tinggi, meliuk-liuk 

mengancam pertahanan lawan, (e) style of play Gareth Bale mirip bek legendaris 

Nottingham Forest, Viv Anderson, dengan kemampuan daya jangkau pemain 

sayap. Terdapat pula individu-individu yang menghidupi peristiwa-peristiwa ter- 

sebut, yaitu Gareth Bale, Ryan Giggs, John Barnes, dan Viv Anderson. Berdasar-

kan temuan tersebut, paragraf ini masuk ke dalam kategori teks naratif.   

Narasi selebihnya tentang Gareth Bale yang menambah deretan pemain 

lebih terkenal namanya bersama klub daripada tim nasionalnya: Bale yang musim 

lalu meraih dua gelar sekaligus sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris dan Pemain 

Muda Terbaik 2013 menjadi fenomena mahabintang yang akan lebih moncer 

bersama klub ketimbang tim nasional. Ia seperti seniornya, Ryan Giggs, yang 

meraih puluhan trofi bersama Manchester United, namun tak kuasa mengangkat 

pamor Wales di percaturan dunia karena negeri itu, secara tradisi memang bukan 

merupakan kekuatan Eropa dan dunia  (paragraf ke-15). Bagian ini terdapat un- 

sur-unsur cerita. Terdapat peristiwa-peristiwa: (a) Gareth Bale  peraih pengharga- 

an Pemain Terbaik Liga Inggris dan Pemain Muda Terbaik 2013 lebih terkenal 

dengan klub-nya daripada dengan Tim Nasional Wales yang bukan merupakan 

kekuatan sepak bola dunia, (b) fenomena Gareth Bale ini sama seperti seniornya, 
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Ryan Giggs, yang lebih terkenal bersama Manchester United daripada Tim Nasi- 

onal Wales. Terdapat pula individu-individu yang bermain dalam peristiwa 

tersebut, yaitu Gareth Bale dan Ryan Giggs. Dari temuan tersebut, bagian ini 

masuk ke dalam kategori teks naratif.    

Narasi flash back pun memainkan peran untuk menambah contoh: Di ma-

sa lalu, legenda MU George Best yang meraih predikat Pemain Terbaik Eropa 

1968, sepanjang hidupnya tak berkesempatan menikmati atmosfer World Cup ka-

rena Republik Irlandia pada eranya bukan tim kuat yang lolos ke percaturan  

dunia  (paragraf ke-16). Pada bagian ini, terdapat peristiwa: George Best peraih 

penghargaan Pemain Terbaik Eropa 1968, sepanjang hidupnya tidak pernah ber- 

kesempatan bermain di Piala Dunia, karena pada masa itu Tim Nasional Re-

publik Irlandia bukan termasuk salah satu kekuatan sepak bola dunia. Nama 

George Beast lebih terkenal bersama klubnya, Manchester United, daripada 

bersama tim nasional yang membawa bendera negaranya. Berdasarkan temuan ini, 

bagian ini dapat dimasukkan ke dalam kategori teks naratif. 

Paragraf ke-17 berisikan teks persuasif argumentatif, prediksi (pada saat 

kolom ini terbit pada 4 Agustus 2013, Gareth Bale belum bergabung dengan Real 

Madrid), peralihan aksi-aksi puncak para pujangga sepak bola di Liga Primer 

Inggris ke La Liga Spanyol. Terlepas dari kenyataan-kenyataan itu, Liga Primer 

Inggris tentu bakal kehilangan salah satu daya pikat jika Bale akhirnya berlabuh 

di La Liga. Aksi-aksi puncak pemain terhebat sejagat akan memusat di Liga 

Spanyol. Kita mungkin segera mengimajinasikan betapa mengerikan daya dobrak 

Madrid dengan dua eksoset mautnya: Ronaldo dan Bale. Basis argumen pada 
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bagian ini adalah bila Gareth Bale jadi hijrah ke Liga Spanyol, maka Liga Inggris 

akan kehilangan salah satu kekuatan pesonanya. Sementara itu, dalam imajinasi 

kolumnis, Liga Spanyol via Real Madrid, akan hadir kekuatan daya dobrak yang 

luar biasa. Semua ini opini kolumnis, basis argumen kolumnis. Kemudian, kolum- 

nis memersuasikan basis argumen ini kepada khalayak pembaca. Ikatan referens 

penulis dan para pembaca melalui pronomina persona pertama jamak “kita” dalam 

“Kita mungkin segera mengimajinasikan” memiliki tenaga dorong persuasi itu. 

Dengan demikian, bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif.   

Paragraf ke-18 bermuatkan pemahaman kolumnis, keinginan hijrah Gareth 

Bale ke Real Madrid berangkat dari motivasi mendapatkan trofi yang akan sulit 

dia peroleh jika terus bertahan di White Hart Lane. Kita memahami, urusan target 

pribadi terkadang memang tak beriring dengan pemaknaan kesetiaan. Ya, pemain 

dengan kemampuan sedahsyat itu tentu butuh jaminan menikmati raihan trofi 

yang akan sulit dipastikan selama memilih bertahan di White Hart Lane. Pada ba- 

gian ini muncul basis argumen kolumnis, bahwa pemain sekaliber Gareth Bale 

memang pantas mendapatkan garansi dirinya akan dapat menghirup udara keme-

nangan yang lebih berkualitas pada klub-klub yang lebih besar dan digdaya dari 

Tottenham Hotspur. Basis argumen ini yang kolumnis persuasikan melalui pe-

mahamannya bahwa keinginan untuk merasakan raihan trofi wajar saja menjadi 

motivasi perpindahan pemain dengan kemampuan dahsyat seperti Gareth Bale. 

Bagian ini termasuk teks persuasif argumentatif.  
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Paragraf ke-19, bermuatkan teks persuasif argumentatif, opini kolumnis 

bahwa Gareth Bale mempunyai potensi besar selain kemungkinan meraih peng- 

hargaan individual, juga memberikan kontribusi bagi klub tempatnya bergabung. 

Potensi besar Bale membuka kemungkinan untuk merengkuh puncak-puncak 

penghargaan pribadi, sekaligus kebanggaan untuk memberi trofi bagi klub yang 

dibelanya. Bagian ini berangkat dari basis argumen, Gareth Bale memiliki poten-

si besar memiliki peluang untuk mengerahkan dengan lebih maksimal di klub-

klub yang lebih besar dari Tottenham Hotspur. Basis argumen inilah yang ko-

lumnis persuasikan kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini me-

rupakan teks persuasif argumentatif.  

 Paragraf ke-20, sekali lagi karena kolom ini terbit pada saat masih terjalin 

negosiasi antara Tottenham Hotspur dan Real Madrid, masih berakhir dengan 

kalimat interogativa soal peluang Real Madrid memperoleh Gareth Bale. Real 

Madrid-kah yang bakal mendapatkannya? Opini kolumnis yang cenderung lebih 

berimajinasi bahwa Real Madrid yang kelak, dan bisa jadi bukan sekadar kebe-

tulan ketika pada akhirnya Real Madrid yang mendapatkan servis Gareth Bale, 

bukan mustahil penyebutkan nama klub ini telah begitu kuat ada di feeling ko-

lumnis. Kalau saja pada saat kolom ini terbit, feeling kolumnis tidak kuat meng-

arah ke Real Madrid, tentu dia masih akan menambahinya dengan nama-nama 

klub lain. Tapi, mungkin feeling itu beranjak dari realitas adanya negosiasi serius 

yang mencuat ke permukaan pada saat itu hanya antara Tottenham Hotspur dan 

Real Madrid. Bagian ini termasuk ke dalam kategori teks persuasif argumentatif. 
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4.2.1.9   Rindu Gascoigne (15 Desember 2013) 

Rindu Gascoigne (lihat Lampiran IX) langsung menggebrak dengan teks naratif 

untuk mengingatkan kembali publik tentang individu pesepak bola di masa lalu, 

Paul Gascoigne: Paul “Gazza” Gascoigne adalah sosok yang dijengkeli sekaligus 

dirindukan. Orang Inggris gusar, karena dengan bakat begitu komplet Gazza tak 

pernah mau menghargai potensinya sendiri. Juga dirindukan, karena sampai 

sekarang para analis masih menyebutnya sebagai gelandang paling genius yang 

pernah dimiliki Inggris (paragraf ke-9). Tidak sulit menemukakan  unsur-unsur 

cerita dalam bagian ini. Pada paragraf ini terdapat peristiwa (a) Paul Gascoigne 

merupakan pemain sepak bola Inggris yang memiliki talenta luar biasa tetapi tidak 

mampu menghargai potensinya sendiri, (b) Paul Gascoigne hingga kini merupa-

kan pemain gelandang yang paling genius. Temuan peristiwa ini menunjukkan 

paragraf ini merupakan teks naratif. 

 Narasi selanjutnya mengenai sosok pembanding atau “reinkarnasi”  perta- 

ma Paul Gascoigne pada diri Joe Cole: Maka perbandingan-perbandingan pele- 

pas rindu masih terus dilakukan oleh para empu sepak bola di sana. Media juga 

mengeksplorasi tentang kehadiran The New Gascoigne seperti yang pada semes- 

ter kedua 1990-an disandangkan pada Joe Cole (paragraf ke-2). Pada paragraf ini 

terdapat peristiwa: Jo Cole merupakan sosok reinkarnasi pertama dari Paul Gas-

coigne. Terdapat latar belakang waktu, yakni paruh kedua dekade 1990-an, seba-

gaimana ekspose media tentang sosoknya sebagai The New Gascoigne. Dari te-

muan ini, paragraf ini adalah teks naratif.   
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 Giliran narasi selanjutnya adalah kilas balik deskripsi individu Joe Cole 

pada saat berusia 16 tahun: Cole, yang masih berusia 16 tahun ketika menjadi the 

rising star West Ham United digadang-gadang sebagai calon Gascoigne baru. 

Kualitas skill, dribel bola, liukan pinggul, teknik melewati lawan, dan gocekan 

bola-bolanya yang ajaib diidentikkan “sangat Gascoigne” (paragraf ke-3). Ba- 

gian ini kelanjutan dari deskripsi debut Joe Cole sebagai The Next Gascoigne. 

Pada bagian ini terdapat peristiwa (a) Joe Cole masih berusia 16 tahun ketika tam-

pil sebagai gelandang West Ham United, (b) media melukiskan kualitas kemam- 

puannya mengolah si kulit bundar, liukan pinggulnya, teknik melewati lawan 

sangat mirip dengan Paul Gascoigne. Temuan ini mendekatkan bagian ini dengan 

kategori teks naratif.  

 Narasi selanjutnya tentang puncak karier Joe Cole: Akhirnya ia memang 

menjadi pelanggan tetap tim nasional, dan berkembang setelah direkrut Chelsea 

di bawah Claudio Ranieri lalu Jose Mourinho. Namun kemonceran Cole yang ke- 

mudian bergabung dengan Liverpool sebelum kembali ke West Ham United, tak 

sampai melewati jejak Michael Owen, Wayne Rooney, dan Steven Gerrard. 

Mungkin karena problem yang sering melilit Joe Cole, Inggris harus menunda 

mimpi bagi kelahiran Gazza (paragraf ke-4). Pada bagian ini terdapat peristiwa (a) 

dalam perkembangannya Joe Cole sering masuk ke skuad Tim Nasional Inggris; 

peristiwa (b) kariernya kian maju ketika memperkuat Chelsea di bawah manajer 

Claudio Ranieri kemudian Jose Mourinho; (c) puncak karier Joe Cole terjadi saat 

bergabung dengan Liverpool; (d) jejak prestasi Joe Cole di Tim Nasional Inggris 

tidak melebihi jejak Michael Owen, Wayne Rooney, dan Steven Gerrard; (e) hal 
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ini terjadi karena Joe Cole sering menderita cedera. Individu-individu yang meng-

hidupi peristiwa-peristiwa tersebut adalah Joe Cole, Claudio Ranieri, Jose Mou- 

rinho, Michael Owen, Wayne Rooney, dan Steven Gerrard. Temuan ini menun-

jukkan, paragraf ini merupakan teks naratif.  

 Pergerakan narasi terus berlanjut ke sosok pembanding atau “reinkarnasi”  

kedua Paul Gascoigne pada diri Ross Barkley: Kini, kerinduan itu membuncah 

lagi lewat pemunculan gelandang muda Everton Ross Barkley. Media mengulas 

penampilannya yang memikat ketika melawan Arsenal dalam pertandingan Liga 

Primer pekan lalu. Ia disebut seperti kuda yang tak pernah lelah dan kehabisan 

napas (paragraf ke-5). Pada paragraf ini terdapat peristiwa (a) laga antara Everton 

dan Arsenal; peristiwa (b) dalam laga itu penampilan memikat gelandang muda 

Everton, Ross Barkley membuka jalan kerinduan publik bola kepada Paul Gasco-

igne; peristiwa (c) media menyebut-nyebut Ross Barkley seperti seekor kuda yang 

tak pernah letih berlari dan kehabisan napas. Latar belakang waktu, laga yang 

mempertemukan Everton dengan Arsenal di Liga Primer itu terjadi pada “pekan 

lalu” (kolom ini terbit pada 15 Desember 2013). Temuan ini menunjukkan, para-

graf ini merupakan teks naratif. 

 Narasi seterusnya mengenai komentar Gary Lineker terhadap Ross Bark- 

ley: Barkley tampil menginspirasi, menghibur, dan “mempengaruhi” pertanding- 

an. Legenda Inggris Gary Lineker dalam akun Twitter-nya menyetarakan Barkley 

dengan Gascoigne, rekan satu timnya di Piala Dunia 1990 yang disebutnya seba- 

gai gelandang paling hebat yang pernah lahir di Inggris (paragraf ke-6). Tidak 

sulit menemukan unsur-unsur cerita pada bagian ini. Peristiwa yang terjadi pada 
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paragraf ini: (a) dalam laga Everton versus Arsenal itu, Ross Barkley, tampil be-

gitu menginspirasi, menghibur, dan memengaruhi irama permainan; dan (b) Gary 

Lineker, rekan setim Paul Gascoigne di Piala Dunia 1990, dalam akun Twitter-nya 

menilai, Ross Barkley memiliki kemampuan setara dengan Paul Gascoigne. Te-

muan ini menguatkan eksistensi bagian ini sebagai teks naratif.    

 Narasi pujian untuk Ross Barkley pun muncul: Manajer Everton Roberto 

Martinez memuji pemain mudanya itu setinggi langit. “Ia lebih hebat dari Gas- 

coigne. Barkley lebih lengkap, dengan mentalitas yang luar biasa. Ia kombinasi 

antara Gascoigne dan Michael Ballack,” katanya. Ballack adalah salah satu 

legenda Jerman pada era 2000-an dengan bakat kepemimpinan hebat yang mon- 

cer bersama Bayer Leverkusen dan Chelsea (paragraf ke-7). Dalam bagian ini ter-

dapat peristiwa (a) Manajer Everton Roberto Martinez menilai, kepiawaian Ross 

Barkley bermain sepak bola merupakan kombinasi Paul Gascoigne dan Michael 

Ballack dan persitiwa (b) Michael Ballack adalah legenda Jerman pada 2000-an 

dengan bakat kepemimpinan kuat serta menjulang ke puncak karier bersama Ba-

yer Leverkusen dan Chelsea. Individu-individu yang disebut-sebut dalam paragraf 

ini: Ross Barkley, Paul Gascoigne, dan Michael Ballack. Dengan temuan ini, ba-

gian ini merupakan teks naratif.  

 Paragraf ke-8 bermuatkan teks naratif tentang penampilan gemilang Roos 

Barkley yang memantik keputusan Manajer Tim Nasional Inggris Roy Hodgson 

memasukkan namanya ke daftar pemain untuk Piala Dunia 2014. Dengan bekal 

tiga kali memperkuat Tim Nasional Inggris, menurut prediksi kolumnis, Barkley 
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akan (adverba “akan” sesuai dengan waktu terbit kolom ini pada 15 Desember 

2013) menemani energi-energi segar, seperti Jack Wilshare dan Danny Welbeck. 

Pengakuan tentang potensi Barkley tergambar dari keputusan Manajer Tim 

Nasional Roy Hodgson untuk merekrutnya. Dengan caps tiga pertandingan 

bersama The Three Lions, sangat mungkin pemain berusia 20 itu akan dibawa ke 

Brasil untuk menjadi darah segar bersama Jack Wilshare dan Danny Welbeck. 

Pada bagian ini terdapat peristiwa Manajer Tim Nasional Inggris Roy Hodgson 

merekrut Ross Barkley sebagai punggawa The Three Lions setelah melihat poten-

si besarnya untuk berlaga pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Pada paragraf ini 

terdapat penyebutan individu-individu: Ross Barkley, Roy Hodgson, Jack Wil- 

share, dan Danny Welbeck. Dengan keberadaan unsur-unsur cerita ini, bagian  ini 

termasuk teks naratif. 

 Narasi kilas balik pada bagian selanjutnya mengenai Paul Gascoigne sen-

diri: Jalan lempang Ross Barkley boleh jadi sedikit berbeda dari Paul Gascoigne 

yang memesona dunia di Italia 1990, juga dalam usia 20 tahun. Waktu itu, di te- 

ngah taburan bintang, seperti Bryan Robson, Chris Waddle, Joe Barnes, dan Da- 

vid Platt, Gazza menjadi Young Gun paling bersinar yang dibawa oleh pelatih 

Bobby Robson (paragraf ke-9). Unsur-unsur cerita muncul pada bagian ini. Sejum-

lah peristiwa hadir di sini, yaitu (a) Paul Gascoigne tampil memesona di Piala Du-

nia 1990 di Italia; (b) pada saat itu usia Paul Gascoigne baru 20 tahun; (c) pada 

saat itu terdapat banyak bintang lain, seperti Bryan Robson, Chris Waddle, Joe 

Barnes, dan David Platt; (d) Paul Gascoigne merupakan pemain muda yang ber-

penampilan paling cemerlang di tubuh The Three Lions pada ajang Piala Dunia 
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1990 tersebut. Dengan rangkaian peristiwa dan terikut individu-individu yang 

menghidupinya, menjadikan bagian ini menunjukkan indikasi sebagai teks naratif. 

 Perlakuan media terhadap Paul Gascoigne pada waktu itu mengusung ilus-

trasi narasi yang mewarnai perjalanan kariernya: Media bersikap mendua: antara 

yang secara objektif hanya melihat Gascoigne dari sisi bakat besarnya dan yang 

menyorot “perilaku minus”-nya di lapangan. Dia temperamental, juga suka me- 

lawak dan tak tahan mengendalikan keusilan, sehingga sering mendapat per- 

ingatan kartu kuning karena keisengan yang tidak perlu. Namun Bobby Robson 

mampu mengelola kepribadian (dan) potensi emasnya itu sebagai pilar dengan 

determinasi luar biasa (paragraf ke-10). Peristiwa-peristiwa yang terdapat pada 

bagian ini: (a) Media tidak hanya Paul Gascoigne menyoroti bakat luar biasanya 

tetapi juga perilakunya di luar lapangan; (b) Paul Gascoigne seorang yang tempe-

ramental, suka melawak, suka usil; (c) Paul Gascoigne sering menerima kartu ku-

ning akibat keisengannya itu; (d) Bobby Robson mampu mengelola kepribadian 

dan potensi emasnya. Dari temuan adanya peristiwa-peristiwa (termasuk individu-

individu yang bermain di dalamnya), bagian ini dapat dikategorikan teks naratif. 

 Pada Piala Dunia 1990 itu, Paul Gascoigne dapat tampil reguler setelah 

Bryan Robson menderita cedera: Absennya “Kapten Marvel” Bryan Robson ka- 

rena cedera memberi jaminan satu tempat tetap di barisan gelandang, dan mun- 

cullah seorang pemain muda dengan pengaruh luar biasa, yang mengantarkan 

Inggris hingga ke semifinal (paragraf ke-11). Peristiwa yang mencuat pada bagi-

an ini: (a) Bryan Robson menderita cedera sehingga dia terpaksa absen, (b) Paul 

Gascoigne menggantikan posisi Bryan Robson sebagai gelandang, dan (c) Paul 
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Gascoigne dapat memenuhi tugasnya dengan baik serta dapat mengantarkan Tim 

Nasional Inggris hingga babak semifinal pada Piala Dunia 1990 itu. Adanya pe-

ristiwa-peristiwa berikut individu-individu yang bermain di dalamnya, menjadi- 

kan paragraf ini sebagai teks naratif.  

 Narasi berikutnya tentang perjalanan karier Gascoigne yang sering terlilit 

cedera sehingga mengurangi potensi maksimalnya hingga kehidupan pribadinya 

yang labil: Sayang, setelah berganti jersey dari Tottenham Hotspur ke Lazio di 

Liga Serie A, Gazza lebih banyak terlilit cedera. Kehidupan pribadinya juga tidak 

stabil. Sampai ia menjadi pusat permainan Glasgow Rangers di Liga Skotlandia. 

Gascoigne bagai hidup di batas tipis dua dunia: antara ruang selebritas yang 

penuh gemerlap dan hari-hari kelam sebagai manusia (paragraf ke-12). Pada 

bagian ini terdapat peristiwa: (a) Paul Gascoigne banyak menderita cedera ketika 

bergabung dengan Lazio di Liga Serie A Italia; (b) Paul Gascoigne memiliki ke-

hidupan pribadi yang tidak stabil; (c) Paul Gascoigne menjadi pusat permainan 

Glasgow Rangers di Liga Skotlandia. Semua peristiwa itu melibatkan individu 

Paul Gascoigne. Temuan unsur cerita ini menempatkan paragraf ini ke arah ke-

cenderungan sebagai teks naratif.  

 Narasi yang mengikuti adalah tentang perkembangan kehidupan Paul Gas- 

coigne di luar lapangan hijau : Gazza lebih memilih “menyerahkan diri” kepada  

alkohol, sehingga berkali-kali berurusan dengan aparat karena insiden kekerasan 

dalam rumah tangga, mengendarai mobil dalam keadaan mabuk berat, dan 

temperamen tak terkendali dalam sejumlah momen interaksi sosialnya (paragraf 

ke-13). Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) Paul Gascoigne kecanduan minum-
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an beralkohol; (b) Paul Gascoigne berurusan dengan polisi akibat kasus kekerasan 

dalam rumah tangga; (c) Paul Gascoigne mengendarai mobil dalam keadaan ma-

buk berat; (d) Paul Gascoigne bermasalah dengan interaksi sosialnya sebagai 

akibat temperamennya yang tidak terkendali. Potongan-potongan persitiwa terse-

but dengan Paul Gascoigne sebagai individu yang mengambil peran sentral me-

nunjukkan bagian ini termasuk ke dalam teks naratif. 

 Narasi selebihnya tentang the sad ending dari karier profesional Paul Gas-

coigne: Perlahan-lahan, Gascoigne pun terbenam setelah sempat bermain gemi- 

lang dalam Piala Eropa 1996. Golnya yang indah tercipta lewat kejeniusan (sic!) 

dan teknik tinggi saat melawan Skotlandia, disetarakan dengan seni gol Pele ke 

gawang Swedia dalam final Piala Dunia 1953 (paragraf ke-14). Pada bagian ini 

terdapat peristiwa: (a) Paul Gascoigne mengalami akhir karier profesional seba-

gai pesepak bola yang menyedihkankan; (b) Paul Gascoigne meninggalkan ke-

nangan terakhir kegemilangan penampilannya melalui keikutsertaannya dalam 

Piala Eropa 1996; (c) Paul Gascoigne membuat gol indah yang tercipta secara 

genius dan teknik tinggi ketika Tim Nasional Inggris melawan Skotlandia: (d) 

Paul Gascoigne menciptakan gol yang setara dengan seni gol Pele yang merobek 

gawang Swedia pada Piala Dunia 1953. Di dalam peristiwa-peristiwa itu terdapat 

individu sentral (peristiwa [a], [b], [c] Paul Gascoigne, peristiwa [d] Pele) yang 

bermain di dalamnya, juga terdapat latar belakang waktu (peristiwa [b] Piala Ero- 

pa 1996, peristiwa [d] Piala Dunia 1953). Berdasarkan temuan unsur-unsur cerita 

tersebut, paragraf ini lebih memantapkan posisi di kategori teks naratif.     
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Setelah itu, Inggris akhirnya benar-benar kehilangan Gascoigne. Dan, 

orang hanya bisa mengenang aksi-aksi hebatnya  di Italia 1990 dan Euro 1996  

(paragraf ke-15). Bagian ini merupakan narasi lanjutan, narasi yang mengaksen-

tuasikan wilayah terakhir dari perjalanan karier Paul Gascoigne sebagai gelandang 

paling genius yang pernah menjadi milik Inggris. Pada paragraf ini terdapat peris-

tiwa: (a) Paul Gascoigne akhirnya benar-benar tidak lagi menjadi pemain sepak 

bola profesional dan (b) Paul Gascoigne hanya menjadi kenangan indah para pen- 

cinta sepak bola lewat penampilan cemerlangnya dalam Piala Dunia 1990 di Italia 

dan Piala Eropa 1996. Berdasarkan temuan unsur cerita tersebut, paragraf ini me- 

miliki kecenderungan untuk berada di kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-16, teks naratif tentang tradisi mediatika berupa pencarian 

“reinkarnasi” pemain-pemain yang di masa lalu memiliki talenta luar biasa di ja- 

gat sepak bola. Bila Inggris memiliki tradisi mediatika Paul Gascoigne, Joe Cole, 

dan Ross Barkley, maka Brasil dan Argentina mempunyai tradisi mediatika yang 

lebih panjang lagi: Maka, begitulah tradisi mediatika selalu mencari “reinkar- 

nasi-reinkarnasi” seperti ketika orang Brasil menunggu pemunculan Pele baru 

lewat Zico, Romario, Ronaldo Luiz Razario, Ronaldinho, Robinho, dan kini 

Neymar. Sama ketika Argentina menanti kelahiran pengganti Maradona: mulai 

dari Ariel Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola, Carlos Tevez, sampai akhirnya 

menemukan bintang yang sesungguhnya dalam diri Lionel Messi. Pada paragraf 

ini terdapat peristiwa (a) di Brasil, tradisi mediatika itu bermula dari Pele dengan 

“reinkarnasi-reinkarnasinya”: Zico, Romario, Ronaldo Luiz Razario, Ronaldinho, 

Ro- binho, dan Neymar;  peristiwa (b) di Argertina, tradisi mediotika itu berawal 
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dari Maradona dengan “reinkarnasi-reinkarnasinya”: Ariel Ortega, Pablo Aimar, 

Javier Saviola, Carlos Tevez, dan Lionel Messi. Dari temuan unsur-unsur cerita 

tersebut, bagian ini merupakan teks naratif. 

 Paragraf ke-17 bermuatkan teks persuasif argumentatif tentang kemam- 

puan Ross Barkley menjadi The Next Paul Gascoigne. Apakah anugerah sepak 

bola sekelas Paul Gascoigne benar-benar bakal lahir kembali lewat Ross 

Barkley? Di balik bagian ini terdapat basis argumen, dengan potensi yang tampak 

pada saat itu, mampukah Ross Barkley memenuhi ekspektasi publik pencinta 

sepak bola di Inggris, dengan penampilan-penampilan yang terjaga kualitasnya. 

Basis argumen inilah yang kolumnis coba persuasikan lewat kalimat interogativa 

kepada khalayak publik pembaca. Dengan demikian, bagian ini merupakan teks 

persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-18 berisikan muatan teks persuasif argumentatif tentang 

kompetisi yang bakal menguji daya tahan perjalanan seorang Ross Barkley. Kom- 

petisilah  yang akan menguji daya tahan perjalanan anak muda itu mencapai 

jenjang yang sepadan dengan bakat besarnya. Roberto Martinez dan Roy Hodg- 

son sadar harus “menyelamatkan” karier Barkley. Proteksi dengan pendekatan 

pembinaan yang bijak akan menuntun bakat besar itu, agar jangan terpenggal di 

tengah jalan. Basis argumen adalah misi penyelamatan karier Ross Barkley agar 

menemukan puncak-puncak potensinya. Persuasi kolumnis pun bergerak dengan 

usulan: tentang betapa perlu pendekatan pembinaan yang bijak dan menuntun 

pemilik bakat besar itu sambil menyakini kompetisi bakal menguji daya tahannya. 

Berdasarkan temuan ini, paragraf ini termasuk teks persuasif argumentatif. 
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Paragraf ke-19 tentang harapan “reinkarkasi” yang lebih sempurna dari Joe 

Cole, “reinkarnasi” yang mampu menghadirkan keajaiban sentuhan-sentuhan 

bola. Tentu tidak cukup seperti puncak karier Joe Cole yang tak segemerlap 

talenta pada masa remajanya, karena orang Inggris – juga dunia – memang 

tengah menanti pemunculan “Gascoigne” dengan keajaiban-keajaiban sentuhan 

bolanya yang akan memberi warna bagi magi sepak bola. Basis argumen bagian 

ini adalah karier Ross Barkley mampu memberi warna yang sempurna bagi perse-

pakbolaan Inggris, sehingga kerinduan publik pencinta sepak bola dapat memuasi 

dahaga kerinduan terhadap Paul Gascoigne. Basis argumen inilah yang kolumnis 

coba kolumnis persuasikan lewat harapan puncak prestasi Ross Barkley tidak 

hanya seperti puncak karier Joe Cole kepada khalayak pembaca. Dengan temuan 

ini, paragraf ini memastikan diri masuk ke dalam kategori teks persuasif argu- 

mentatif. 

 

3.1.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub 

3.1.2.1  Tafsir Sejarah AC Milan (24 Februari 2013) 

Tafsir  Sejarah AC Milan (lihat Lampiran X) mengawali dengan teks persuasif 

argumentatif: Apakah sejarah hanya sekadar menjadi tafsir dari realitas-realitas 

yang tersaji di sebuah masa, atau ia mengetengahkan kondisi objektif yang akan 

terus meng- inspirasi sepanjang masa?  Basis argumen bagian ini menyediakan 

dua arah konsep tafsir sejarah. Pertama, tafsir atas realitas-realitas muncul di suatu 

masa. Kedua, tafsir atas kondisi objektif di masa lalu yang terus menginspirasi 

hingga kini. Melalui bungkusan kalimat interogativa, basis argumen ini yang co-
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ba kolumnis persuasikan kepada publik pembaca. Dengan demikian, bagian ini 

merupakan teks persuasif argumentatif.  

 Paragraf ke-2, bermuatkan kutipan pendapat Abramovitz (1970) dan Sun- 

nal dan Haas (1993): Abramowitz, seperti dikutip Buhrer (1970), mendefinisikan 

sejarah sebagai a chronology of events atau yang menurut Sunnal dan Haas 

(1993), “… studi kronologis yang menafsirkan dan memberikan arti peristiwa 

dan berlaku metode sistematis untuk menemukan kebenaran.” Basis argumen 

adalah peminjaman kolumnis tentang kosep sejarah terhadap pandangan Abramo-

witz serta Sunnal dan Haas. Basis argumen inilah yang coba kolumnis persuasi-

kan kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini merupakan teks per-

suasif argumentatif. 

 Sentuhan teks naratif mulai tampak pada bagian selanjutnya: Kalau seja-

rah itu bernama “AC Milan”, boleh jadi ia adalah kronologi tradisi kejayaan dan 

masa-masa yang pernah memosisikan mereka ke singgasana klub paling digdaya 

di seantero jagat. Predikat atau klaim sebagai The Dream Team pada pengujung 

1980-an, kiranya cukup menegaskan betapa Rossonei punya sejarahnya sendiri, 

dan itu menginspirasi untuk membuat para punggawanya era sekarang merasa 

berada pada level yang tak patut merasa inferior (paragraf ke-3). Pada paragraf 

ini terdapat peristiwa: (a) A.C. Milan pernah menemukan puncak kejayaan se- 

bagai klub pada pengujung dekade 1980-an dan (b) A.C. Milan sekarang tidak 

lagi berada di masa keemasan sejarahnya. Adanya temuan unsur cerita pada seba- 

gian besar bagian ini menunjukkan kecenderungan ke arah kategori teks naratif.  
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 Kemudian kolumnis juga menarasikan secara singkat tentang sejarah Bar- 

celona: Kalau sejarah itu bernama “Barcelona”, maka ia adalah kronologi tra- 

disi dan kejayaan masa sekarang; dan masa lalu yang pernah menobatkan ke- 

kuatan dahsyat berjejuluk Tim Impian, puncaknya pada 1992, era penegasan 

posisi La Blaugrana dalam percaturan yang tak kalah dari kemonceran Milan  

(paragraf ke-4). Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) Barcelona mengalami 

sejarah keemasan sebagai klub pada 1992; (b) Barcelona hingga sekarang (“seka- 

rang” pada saat kolom ini terbit pada 24 Februari 2013) masih merupakan klub 

yang disegani lawan. Temuan unsur cerita ini merupakan penanda bahwa bagian 

ini mempunyai kecenderungan karakteristik sebagai teks naratif. 

 Paragraf ke-5, berisikan teks persuasif argumentatif untuk mengemuka-

kan dengan cara lain kedua klub, A.C. Milan dan Barcelona, dengan latar bela- 

kang sejarah masing-masing dalam suatu laga. Tentu ada catatan yang bisa dito-

rehkan dari pertemua itu. Kalau dua kronologi itu dipertemukan pada era seka- 

rang, sejarah macam apa pula yang bakal dicatat oleh para pujangga sepak bola 

dunia? Basis argumen bagian ini adalah efek realitas yang bagaimana, dengan 

kondisi yang mengitarinya, manakala klub yang dahulu pernah berjaya dalam 

perjalanan sejarahnya tetapi kini tidak lagi bertemu dengan klub yang juga per-

nah menikmati kelezatan madu di juara di masa lalu dan hingga kini performasi-

nya masih berada di lingkaran kemenangan demi kemenangan. Basis argumen ini- 

lah yang coba penulis persuasikan melalui kalimat interogativa kepada khalayak 

pembaca. Dengan demikian, paragraf ini cenderung merupakan teks persu-asif 

argumentatif. 
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 Narasi selanjutnya mencatat pertemuan kedua tim: AC Milan sukses meng- 

gulung pasuka tiki-taka dalam leg pertama perdelapan final Liga Champions 

(musim 2012-2013-MJ) di Stadion Giuseppe Meazza, San Siro. Itulah pecah telur 

dari sembilan tahun kebuntuan anak-anak Milan untuk mengatasi Barcelona, 

yang dalam lima tahun ini mewujud sebagai kekuatan paling mengerikan di 

dunia. Ya, eks Tim Impian menghumbalangkan Tim Impian (paragraf ke-6).  Tak 

pelak lagi, unsur-unsur cerita mengada dalam atmosfer identifikasi bagian ini. 

Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) A.C. Milan dapat mengalahkan Barcelo-

na pada leg pertama perdelapan final Liga Champions musim 2012-2013; (b) A.C. 

Milan dapat menundukkan Barcelona setelah sembilan tahun tidak pernah me-

nang dari Barcelona. Terdapat pula kelompok individu yang terepresentasi seba-

gai klub, A.C. Milan dan Barcelona, yang bermain dalam peristiwa-peristiwa itu. 

Berdasarkan temuan ini, bagian ini memastikan dirinya merupakan teks naratif.  

 Paragraf ke-7 bermuatkan teks naratif: Anak-anak Barca seperti Cesc 

Fabregas, Gerard Pique, atau Andres Iniesta boleh saja menjustifikasi kekalahan 

itu akibat kelelahan oleh kepadatan jadwal, yang membuat para pemain tampil 

tidak dalam performa Barca yang sesungguhnya. Namun apa pun, dengan ball 

possession hanya 35 persen berbandingan 65 persen, kesimpulan secara taktikal 

adalah: AC Milan sukses membuat mejan gelombang serangan Barca yang 

biasanya sangat ditakuti lawan. Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) pemain-

pemain Barcelona, seperti Cesc Fabregas, Gerard Pique, dan Andres Iniesta ber-

alasan bahwa kekalahan mereka karena faktor kelelahan semata; (b) dalam laga 

itu penguasaan bola Barcelona sebesar 65 persen, sedangkan A.C. Milan hanya 35 
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persen; (c) barisan pertahanan A.C. Milan mampu mementahkan serangan Barce- 

lona yang begitu menakutkan. Adanya unsur cerita ini menjadikan paragraf ini 

memiliki kecondongan kategorial sebagai teks naratif. 

 Narasi kilas balik pun menyapa publik pembaca pada bagian selanjutnya: 

Setelah era Trio Belanda – Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten – da- 

lam puncak kemonceran The Dream Team lewat skema bermain “pendek-rapat” 

racikan Arigo Sacchi yang diteruskan Fabio Capello dengan mentalitas superior 

ditopang kegilaan Silvio Berlusconi untuk mengumpulkan bintang-bintang dari 

seluruh penjuru jagat. AC Milan mengalami pasang surut yang secara alamiah 

memang bisa menghinggapi tim mana pun  (paragraf ke-8). Pada paragraf ini ter-

dapat peristiwa: (a) A.C. Milan mengalami puncak kejayaan ketika trio Belanda 

Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten bergabung pada pengujung de- 

kade 1980-an (retrospeksi paragraf ke-3); (b) A.C. Milan pada saat itu di bawah 

manajer Arigo Sacchi dengan skema bermain pendek rapat dan Fabio Capello me-

neruskannya; (c) A.C. Milan menjadi besar karena pada saat itu Silvio Berlusconi, 

sang pemilik klub, menopangnya dengan pembelian bintang-bintang dari seantero 

jagat; (d) A.C. Milan dalam perkembangan setelah masa kejayaannya itu meng-

alami pasang dan surut. Temuan unsur cerita ini memantapkan bagian ini sebagai 

teks naratif.  

Paragraf ke-9, bermuatkan teks persuasif argumentatif, opini kolumnis 

mengenai faktor penyebab suatu klub mengalami pasang surut. Menurut Amir 

Machmud N.S., bisa karena pemberlakuan “hukum alamiah” sepak bola. Penye- 

bab lain, bisa bertolak dari realitas betapa standar finansial yang telah meng- 
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alami perubahan dari satu era ke era lain. Tidak tertutup kemungkinan pasang 

surut suatu tim itu terjadi karena ada pergantian pelatih, regenerasi pemain. Ya, 

bisa karena sikus wajar berlakunya tesis-antitesis-sintesis yang juga menjadi 

“hukum alamiah” sepak bola. Bisa karena standar finansial yang pada sejumlah 

era berbeda dari era lainnya. Bisa pula karena proses alamiah pergantian 

pelatih, regenerasi pemain, dan banyak faktor lain yang memengaruhi. Basis 

argumen bagian ini adalah setiap klub akan mengalami pasang dan surut dalam 

perjalanan sejarahnya. Ada sejumlah faktor yang memengaruhi pasang dan surut 

itu. Pemahaman inilah yang coba kolumnis persuasikan kepada para pembaca. 

Jadi, dengan demikian bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Bagian narasi selanjutnya tentang deskripsi A.C. Milan sebagai klub yang 

memiliki keistimewaan dalam mengelola hubungan antara klub dan pemain:  Satu 

hal, Milan menjadi cermin kekuatan sepak bola yang berfondasi kokoh lewat 

ikatan kekeluargaan sangat mengikat. Kalau Barcelona membangun ikatan che- 

mistry-nya lewat Akademi La Masia yang sangat kesohor  dengan mentor sang 

maestro Johan Cruyft, maka Milan ditopang  pilar-pilar eks bintangnya yang 

menyatu dalam kehangatan sebuah keluarga. Bagaimana mereka menyatukan 

berbagai masa lalu itu lewat eksistensi Milan Glorie yang tampil di Senayan 

tempo hari, menunjukkan Milan dirajut oleh sejarah untuk terus membangun 

tradisi dengan para punggawa masa sekarang dan esok (paragraf ke-9). Pada pa-

ragraf ini terdapat peristiwa: (a) A.C. Milan memiliki ikatan kekeluargaan yang 

kuat; (b) A.C. Milan menyatukan para mantan pemain dalam Milan Glorie; (c) 

Barcelona membangun fondasi tradisi sepak bolanya melalui Akademi La Masia 

223 
 



dengan sang mentor Johan Cruyft. Unsur cerita ini telah memenuhi syarat, para-

graf ini mendapat sebutan sebagai teks naratif. 

Narasi kilas balik tentang kemampuan old soldiers San Siro menghadapi 

pasukan lawan yang lebih muda menjadi fakta menarik: Tentu bukan sekadar lan- 

taran ketepatan taktik dan kematangan teknik yang membuat Rossoneri selalu bi- 

sa membuat solusi ketika menghadapi tim-tim yang lebih segar. Kekuatan mana 

pun – seperti juga Manchester United era Cristiano Ronaldo – sudah pernah me- 

rasakan, menghadapi Milan mereka tidak mampu memanfaatkan kebugaran dan 

kecepatan para pemain muda, karena old soldiers San Siro dengan segala kema- 

tangannya mampu mengetengahkan kedalaman cara bermain yang melumpuhkan 

semua modal lawan (paragraf ke-11). Pada bagian ini terdapat peristiwa: A.C. 

Milan dengan punggawa yang rata-rata tidak muda lagi mampu mengatasi klub 

lawan yang memiliki skuad pemain muda dengan energi dan kecepatannya lebih 

menonjol, termasuk Manchester United pada era Cristiano Ronaldo. Adanya pe-

ristiwa menjadikan bagian ini dapat masuk ke dalam kategori teks naratif. 

Paragraf ke-12, berisikan teks persuasif argumentatif mengenai kekalahan 

Barca untuk kali pertama dalam sembilan tahun terakhir di leg pertama ajang per- 

delapan final Liga Champions musim 2012-2013, bisa jadi merupakan gabungan 

beban keletihan yang menumpuk karena jadwal pertandingan yang padat dengan 

ketidakmampuan mereka menepis jauh-jauh kehebatan historis A.C. Milan dalam 

meredam atraktivitas pemainan tim-tim lawan. Sang arsitek, Massimiliano Allegri 

(pada saat kolom ini terbit pada 24 Februari 2013 masih manajer Rossoneri), me- 

nurut kolumnis, telah berada dalam ruang sejarah yang tersatukan itu karena dia 
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merupakan bagian dari keluarga besar A.C. Milan. Barcelona  di balik beban 

psikologis kelelahannya, pada segi-segi tertentu pastilah juga “termakan” oleh 

kemampuan historial Milan dalam meredam atraktivitas bermain lawan. Sang 

arsitek Massimiliano Allegri berada dalam ruang sejarah yang tersatukan itu, 

karena ia telah menjadi bagian dari keluarga besar Milan. Basis argumen bagian 

ini adalah kehebatan A.C. Milan dengan menampilkan pemain-pemain yang tidak 

muda lagi, tetapi mampu melumpuhkan modal tim lawan dengan skuad lebih se-

gar. Basis argumen inilah yang kemudian kolumnis persuasikan kepada khalayak 

pembaca. Dengan demikian, bagian ini menunjukkan adanya ciri teks persuasif 

argumentatif. 

Narasi yang memainkan penyebutan nama-nama penting di tubuh Milan 

tampak pada bagian kolom ini: Lewat Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, 

Mattia De Sciglio, Sthephan Shaarawy, Kevin-Prince Boateng, atau Ignazio 

Abate mungkin AC Milan yang sekarang belum bisa disejajarkan dengan masa-

masa keemasan Ruud Gullit dkk, atau bahkan generasi Gattusso cs, namun 

mereka inilah sebarisan pemain yang bakal menyatukan sebuah kronologi seja- 

rah (paragraf ke-13). Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) A.C. Milan sekarang 

(hingga kolom ini terbit pada 24 Februari 2013) adalah generasi Riccardo 

Montolivo, Giampaolo Pazzini, Mattia De Sciglio, Sthephan Shaarawy, Kevin-

Prince Boateng, dan Ignazio Abate cs; (b) A.C. Milan generasi sekarang belum 

sejajar dengan generasi Ruud Gullit dkk; (c) A.C. Milan generasi sekarang juga 

belum sejajar dengan generasi Gattusso cs. Keberadaan peristiwa berikut indivi-
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du-individu yang bermain di dalamnya, mendekatkan bagian ini dengan kategori 

teks naratif. 

Bagian pamungkas kolom ini: Dan sekarang, kita sudah mulai menyambut 

era baru Milan, era Montolivo dan era Balotelli  (paragraf ke-14), melanjutkan 

narasi pada paragraf sebelumnya. Peristiwa yang terjadi pada saat itu, A.C. Milan 

tengah berganti generasi pemain, yaitu menuju era Montolivo dan era Balotelli 

(pada musim 2014-2015 hijrah ke Liverpool). Penyebutan Montolivo dan Balo-

telli, yang pada saat itu merupakan representasi klub A.C. Milan, setidaknya men-

jadi aliran narasi yang bergerak dari paragraf sebelumnya. Dengan demikian, 

bagian ini merupakan teks naratif. 

 

3.1.2.2  Barca, “Halaman Berikutnya” ... (3 Maret 2013) 

Barca, “Halaman Berikutnya” ... (lihat Lampiran XI)  berisikan opini kolumnis, 

bahwa dalam dunia sepak bola dan cabang olahraga lain, yang seharusnya 

terdapat di dada setiap atlet adalah terus memupuk “mentalitas penantang” dengan 

semangat nothing to lose memberikan perlawanan paling maksimal. Sementara 

itu, yang perlu dihindari adalah “mentalitas aristokrat”, puas dengan segenap 

capaian prestasi, seolah sudah tak ada lagi tantangan. Dalam praktik manajemen, 

kita mengenal upaya-upaya memelihara atmosfer pencapaian ke arah target-

target. Gelora “mentalitas penantang” mesti dijaga dengan melawan berkem- 

bangnya “mentalitas aristokrat”, sehingga seseorang atau suatu tim tidak akan 

berhenti memuasi rasa dahaga (paragraf ke-1). Basis argumen bagian ini adalah 

tentang betapa perlu melakukan praktik manajemen untuk terus memosisikan diri 
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dengan mentalitas penantang agar terpuasi renjana atau hasrat untuk meraih 

kemenangan demi kemenangan dan bukan berhenti berpuas diri pada kenangan 

akan suatu kemenangan. Basis argumen inilah yang agaknya hendak kolumnis 

persuasikan kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini merupakan 

teks naratif.  

 Bagian berikutnya muncul teks naratif yang mencontohkan ketika “mental 

aristrokrat” sudah merasuki seorang atlet: Mats Wilander, petenis nomor satu du- 

nia asal Swedia pada 1984 pernah merasakan betapa cepat semangat dan pering- 

katnya merosot. “Tak ada lagi yang harus saya daki, tidak ada lagi tantangan. 

Saya merasa kehilangan motivasi,” katanya. Dan, ia memang tak pernah lagi bi- 

sa bangkit untuk meraih kembali capaiannya (paragraf ke-2). Unsur-unsur cerita 

tidak sulit ditemukan dalam paragraf ini. Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) 

Mats Wilander, petenis nomor wahid asal Swedia pada 1984, merasakan semangat 

dan peringkatnya begitu cepat turun; (b) Mats Wilander merasa kehilangan moti-

vasi, karena merasa tidak ada lagi tantangan-tantangan yang dia mesti taklukkan. 

Selain peristiwa, dalam bagian ini juga terdapat bentuk ekspresi semacam “dia- 

log” pernyataan Mats Wilander sendiri sebagai variasi dari sekadar paparan na- 

ratif. Latar belakang waktu penunjuk kala puncak karier Mats Wilander juga ter-

sedia pada wilayah narasi ini, yaitu pada 1984. Berdasarkan temuan ini, paragraf 

ini termasuk ke dalam kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-3, bermuatkan teks naratif: Lalu apakah Barcelona mengalami 

“sindrom Wilander”, melihat kecenderungan penurunan performa mereka 

belakangan ini? Setelah dikalahkan AC Milan 0-2 di San Siro dalam leg pertama 
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perdelapan final Liga Champions, giliran sang seteru abadi Real Madrid 

mempermalukan mereka 3-1 di Stadion Camp Nou. Bagian mendeskripsikan 

penurunan performa Barcelona saat kolom ini terbit pada 3 Maret 2013. Terlebih 

terdapat dukungan fakta peristiwa: (a) hasil laga yang kurang menggembirakan 

pada saat itu, takluk 0-2 dari A.C. Milan di leg pertama perdelapan final Liga 

Champions musim 2012-2013 dan (b) menyerah 1-3 atas Real Madrid di leg ke- 

dua Copa del Ray musim 2012-2013 justru di Camp Nou. Temuan unsur cerita ini 

menguatkan paragraf ini pada kutub kategori sebagai teks naratif.  

Narasi kilas baik pun terdeskripsikan: Penampilan La Blaugrana di Milan 

memang layak disebut “bukan Barcelona yang sesungguhnya”, walau lebih dari 

65 persen menguasai bola. Melawan Madrid, barisan belakang anak-anak Ca- 

talan itu terlihat mudah menyisakan celah sehingga berkali-kali terdikte aksi 

Cristiano Ronaldo dkk, Barca memang bermain di bawah gairah, sementara Ma- 

drid benar-benar berada dalam hari terbaiknya (paragraf ke-4). Pada bagian ini 

pun terdapat unsur peristiwa, yaitu: (a) Barcelona dalam penampilannya di Milan 

ketika takluk dari A.C. Milan tidak dalam performa standar; dan (b) Barcelona 

ketika menghadapi Real Madrid tampak kehilangan gairah permainannya. De-

ngan adanya unsur peristiwa, yang kemudian melibatkan sekelompok individu 

yang menjadi skuad Barcelona, A.C. Milan, dan Real Madrid (Cristiano Ronaldo 

cs), berikut latar belakang situasi permainan yang terjadi, semakin terpenuhi 

unsur-unsur cerita pada bagian ini. Dengan demikian, paragraf ini layak menda-

pat sebutan sebagai teks naratif.  
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 Paragraf ke-5, mengusung teks persuasif argumentatif: Adakah ini perso- 

alan motivasi: Carles Puyol cs digelayuti mentalitas aristokrat, merasa mapan di 

titik status quo karena telah meraih semua yang seharusnya mereka dapat? Atau 

kelelahan akibat padatnya jadwal? Tetapi bukankah Milan dan Madrid juga 

menghadapi kepadatan agenda yang sama? Basis argumen paragraf ini dalam 

kemasan kalimat interogativa, memunculkan sejumlah spekulasi, para oemain 

Barcelona tengah terlilit mentalitas aristokrat, merasa mapan di noktah status quo. 

Basis argumen ini yang kemudian kolumnis persuasikan kepada khalayak pem-

baca. Dengan demikian, bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-6, spekulasi itu pun bergerak ke arah kemungkinan adanya 

kejenuhan, bioritme, krisis transisi generasi, gaya bermain yang sudah kian “ter- 

hafalkan” klub-klub pesaing. Kejenuhan? Bioritme? Krisis dalam transisi rege- 

nerasi? Atau gaya bermain yang akhirnya sudah betul-betul dipahami lawan, 

sehingga tinggal mencari antitesis untuk melumpuhkan tesis Barca yang “dari 

sononya” memang berpakem posesif tiki-taka ala Akademi La Masia? Basis ar-

gumen paragraf ini bahwa pakem tiki-taka ala Akademi La Masia memang mem-

buhkan peremajaan taktikal sehingga tidak terlalu mudah terbaca lawan. Basis 

argumen ini yang kolumnis persuasikan lewat pemakaian kalimat-kalimat intero-

gativa yang meluncur beruntun. Bagian ini sulit terelakkan menjadi wilayah ke-

kuasaan teks persuasif argumentatif. 

 Paragraf ke-7, terkait dengan teks persuasif argumentatif tentang tugas 

manajemen, terutama pelatih, menjaga bioritme para pemain untuk meminimali- 

sasi dan kemudian menyegarkan dari sergapan rasa jenuh yang bisa saja terelek- 
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sikan dalam perilaku mereka di lapangan. Tugas manajemen, dalam hal ini 

pelatih, adalah bagaimana menjaga ritme, sehingga untuk klub-klub sekelas 

Barca, alasan bioritme agak sulit diterima. Namun jika bioritme itu dikaitkan 

dengan motivasi, apakah kita tidak memahaminya sebagai sesuatu yang “manu- 

siawi”? Artinya, sehebat apa pun seorang Lionel Messi atau Andres Iniesta, ia 

tetap anak manusia yang terdiri dari darah, daging, dan rasa. Mereka bukan 

robot, yang karenanya juga bisa dililit  kebosanan, jenuh, lalu sejuta rasa itu 

akan terefleksikan dari aksi-aksi dan perilakunya di lapangan. Basis argumen 

paragraf ini adalah peran pelatih memberikan kondisi positif dengan pemahaman 

terhadap perjalanan bioritme pemain yang bagaimanapun mahabintang dia tentu 

memiliki kejenuhan yang dapat mengganggu kemaksimalan performasinya dalam 

suatu laga. Basis argumen ini kemudian menjadi titik pijak bagi kolumnis untuk 

memersuasikannya kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini ma- 

pan di kutub kategori sebagai teks persuasif argumentatif. 

 Sebagai komparasi, kolumnis mendeskripsikan Real Madrid sebagai klub 

pesaing Barcelona: Sebaliknya, Madrid yang beberapa tahun belakangan ini 

tercitrakan inferior di hadapan kemonceran Barca, tentu diliputi nyala spirit 

pembuktian, motivasi untuk merebut pengakuan dunia. Maka motivasinya pun 

bergerak ke mentalitas penantang bagi sang aristokrat. Apalagi dengan figur-

figur semacam Sergio Ramos, Xabi Alonso, dan Ronaldo yang selalu punya 

perhitungan pribadi dengan para punggawa Barca. Ditambah keperadaan sosok 

superior Jose Mourinho (pada saat kolom ini terbit pada 3 Maret 2013 masih 

menangani A.C. Milan), jadilah chalenger mentality itu selalu berkobar setiap 
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menghadapi sang rival utama (paragraf ke-8). Unsur-unsur cerita dengan mudah 

ditemukan pada bagian ini. Pada paragraf ini terdapat persitiwa: (a) Real Madrid 

dalam beberapa tahun ini (hingga kolom ini terbit pada 3 Maret 2013) memiliki 

citra di bawah prestasi Barcelona; (b) motivasi pemain Real Madrid pun bergerak 

ke mentalitas penantang untuk memberi pembuktian bahwa diri mereka mampu 

memberikan perlawanan yang bermartabat terhadap klub yang para pemainnya 

bermental aristokrat; (c) bersama Jose Mourinho semakin dahsyat energi men-

talitas penantang Real Madrid setiap kali bertemu lawannya dalam duel el clasico 

itu, Barcelona. Temuan ini menegaskan raut pembuktian, bahwa paragraf ini me-

mang termasuk teks naratif. 

 Kemudian deskripsi naratif mengenai ritme Barcelona yang tergantung pa- 

da peran pelatih: Ritme Barcelona juga tak lepas faktor pelatih. Sejak Pep Gu- 

ardiola mengundurkan diri pada pengujung musim lalu, Tito Vilanova memang 

membuktikan ia mampu menjadi suksesor sejati. Namun Tito jatuh sakit, tumor- 

nya kambuh sejak pertengahan Desember 2012, sehingga harus naik ke meja 

operasi dan beristirahat selama enam pekan (paragraf ke-9). Pada paragraf ini 

juga terdapat unsur-unsur cerita. Terdapat peristiwa dalam bagian ini, yaitu (a) 

Pep Guardiola mengundurkan diri sebagai pelatih Barcelona pada pengujung mu-

sim 2011-2012; (b) sejak itu Tito Vilanova (kini sudah almarhum) menggantikan-

nya dan terbukti mampu menjalankan tugas dengan baik; (c) penyakit tumor Tito 

Vilanova kambuh pada pertengahan Desember 2012 harus masuk ke rumah sakit 

selama enam pekan. Peristiwa dalam bagian ini telah memiliki kelengkapan 

individu-individu yang bermain di dalamnya (Pep Guardiola dan Tito Vilanova), 

231 
 



latar belakang waktu (“pengujung musim lalu” [2011-2012], “sejak pertengahan 

Desember 2012”, “enam pekan”). Adanya unsur-unsur cerita ini memantapkan 

posisi bagian ini untuk memastikan satu tempat di wilayah teks naratif.  

 Narasi pun terus berlanjut: Vilanova sudah mendampingi Messi dkk pada 7 

Januari (2013) saat meladeni Espanyol dalam derby Catalan dengan kemenang- 

an telak 4-0. Namun dia kembali harus dirawat di New York dan digantikan 

asistennya, Jordi Roura pada 12 pertandingan. Dalam tenggang waktu itu, Barca 

mencatat tiga kali kalah, tiga kali imbang, dan enam kali menang. Yang menye-

sakkan, tiga kekalahan itu terjadi untuk laga-laga krusial, termasuk dari Milan 

dan Madrid  (paragraf ke-10). Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) Tito Vilano-

va telah mendampingi para pemain Barcelona sebelum enam pekan dari waktu 

enam pekan dari proses medis yang seharusnya dia butuhkan, yaitu pada 7 Janu-

ari 2013; (b) Tito Vilanova mendampingi para pemainnya ketika Barcelona berla-

ga dengan Espanyol dan derby Catalan yang berkesudahan dengan 4-0 untuk Bar-

celona; (c) Tito Vilanova kemudian harus kembali menjalani perawatan di New 

York; (d) Tito Vilanova digantikan oleh asistennta, Jordi Roura; (e) Jourdi Roura 

menangani Barcelona selama 12 laga, dengan hasil enam kali menang, tiga kali 

imbang, dan tiga kali kalah (termasuk atas A.C. Milan dan Real Madrid). Peris- 

tiwa berikut individu/kelompok individu (klub) dan latar belakang waktu tersebut 

menunjukkan kehadiran unsur-unsur cerita. Dengan demikian, paragraf ini meru-

pakan teks naratif. 

 Sosok Tito Vilanova, setidaknya hingga kolom ini terbit pada 3 Maret 

2013, merupakan pelatih yang mampu memandu para pemain Barcelona pada rit- 
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me normal: Tak berlebihan jika anak-anak Barca seperti sedang membutuhkan 

seorang inspirator, dan itu belum ditemukan pada sosok Roura. “Tanpa menge-

cilkan peran staf pelatih, tidak ada keraguan lagi kami merindukan Tito Vilano-

va,” kata Presiden Barca, Sandro Roseli (paragraf ke-11). Paragraf ini mengete-

ngahkan peristiwa: (a) para pemain Barcelona merindukan sosok inspirator pada 

diri Tito Vilanova dan (b) para pemain Barcelona tidak menemukakan sosok in-

spirator pada diri Jordi Roura. Selain itu, juga terdapat ekspresi semacam “dialog” 

yang berisikan kutipan langsung pernyataan Presiden Barcelona pada saat itu, 

Sandro Roseli, tentang betapa penting kehadiran Tito Vilanova bagi Barcelona. 

Berdasarkan temuan ini, tidak sulit memasukkan paragraf ini ke dalam kategori 

teks naratif.  

 Paragraf ke-12, berisikan teks persuasif argumentatif, opini kolumnis 

bahwa bagi klub-klub sepak bola realitas menang dan kalah merupakan peristiwa 

reguler. Namun bagi klub sebesar Barcelona, kekalahan beruntun menjadi kasus 

besar. Kalah-menang bagi suatu tim sepak bola sebenarnya merupakan peristiwa 

reguler, tetapi tentu menjadi “kasus besar” bagi tim seperti Barca. Pertanyaan 

“mengapa”, “bagaimana”, dan “ke depan harus seperti apa” merupakan bagian 

dari poin-poin diagnosis karena Azulgranas nyaris menjadi sepasukan manusia 

dengan kemampuan dan cara bermain yang “tidak layak lagi disebut lumrah”. 

Basis argumen paragraf ini adalah bagi klub sekaliber Barcelona, setidaknya hi-

ngga kolom terbit pada 3 Maret 2013 yang terbiasa dengan kemenangan demi 

kemenangan, realitas kekalahan adalah aib dan karena itu menjadi permasalahan 
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besar. Basis argumen inilah yang kolumnis persuasikan kepada para pembaca. 

Dengan demikian, bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-13, dengan kemasan kalimat interogativa, kolumnis menebar 

pandangan, bahwa fenomena ini penanda telah banyak klub yang menemukan 

strategi jitu untuk melumpuhkan gaya tiki-taka. Adakah ini masa-masa ketika 

gaya tiki-taka Barca, dengan para punggawa yang bagai makhluk dari planet 

berbeda, mulai menuju ke titik yang sudah ditemukan resep “antibiotik” untuk 

mematahkannya? Basis argumen paragraf ini adalah realitas kekalahan itu seba-

gai fenomena kian terbaca konsep taktikal tata permainan Barcelona. Basis argu-

men ini kemudian mengalami proses persuasi dengan meminjam kekuatan kalimat 

interogativa. Paragraf ini menunjukkan ciri sebagai teks persuasif argumentatif. 

 Paragraf ke-14 bermuatkan opini kolumnis bahwa kekalahan beruntun itu 

bukan parameter Barcelona sedang dalam tren menurun. Dia berpendapat, berda-

sarkan dinamika kompetisi hal ini merupakan fenomena positif. Ada suasana baru 

yang lebih menggairahkan, kompetisi domestik La Liga dan kompetisi di Eropa 

tidak hanya memusat di segelintir kekuatan sepak bola. Saya percaya sejumlah 

kekalahan itu bukan parameter Barca sedang dalam tren menurun. Justru dari 

sisi dinamika kompetisi, terdapat suasana yang menggairahkan, karena La Liga 

tak terlalu memusat ke satu sosok raksasa yang tak tersentuh, dan Eropa tak 

hanya diacak-acak oleh hegemoni satu kekuatan. Basis argumen bagian ini adalah 

opini pribadi kolumnis bahwa fenoma semakin banyak klub yang fasih mengeja 

“mantra” pelumpuh tiki taka Barcelona, justru merupakan hal positif berdasarkan 

tilik pandang dinamika kompetisi di La Liga. Paling tidak, dinamika kompetisi 
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bakal semakin menarik karena tidak hanya bertumpu pada satu kekuatan semata. 

Subtansi argumen inilah yang kolumnis persuasikan kepada para pembaca. De-

ngan demikian, paragraf ini termasuk ke dalam teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-15 berisikan keyakinan kolumnis, bahwa realitas kekalahan 

beruntun ini bukan penanda Barcelona bakal turun dari singgasana klub elite. 

Percayalah, ini baru “halaman pertama” dan masih ada “halaman berikutnya” 

.... Basis argumen bagian ini adalah fenomena semakin banyak klub yang mampu 

meredam kesaktian tiki taka Barcelona, bukan berarti klub ini bakal menutup 

buku kehidupannya sebagai bagian elite dari atmosfer kompetisi La Liga. Feno-

mena ini baru halaman pertama, masih banyak halaman lain yang bakal menjadi 

tempat untuk menuliskan sejarah-sejarah La Blaugrana selanjutnya. Basis argu-

men ini yang tampaknya menjadi pegangan kolumnis untuk mendorongkan daya 

persuasi kepada para pembaca. Dengan demikian, bagian ini merupakan teks 

persuasif argumentatif. 

 

3.1.2.3  Sambutlah, The Gunners! (14 Juli 2013) 

Sambutlah, The Gunners! (lihat Lampiran XII) mengawali langkah dengan 

sodoran teks persuasif argumentatif dalam kemasan kalimat interogativa tentang 

makna kunjungan muhibah Arsenal, salah satu klub tersohor di Liga Primer Ing- 

gris itu, ke Indonesia. Arsenal. Apa yang bisa kita petik dari kedatangan tim elite 

Liga Primer Inggris itu ke  Indonesia? Basis argumen bagian ini bisa jadi berto-

lak dari realitas betapa telah sering ada kunjungan permuhibahan klub atau tim 

nasional dari negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola yang kuat, tetapi 

235 
 



prestasi sepak bola Indonesia tidak menunjukkan grafik peningkatan yang signi- 

fikan. Melalui kekuatan kalimat interogativa, basis argumen itu kemudian kolum- 

nis persuasikan kepada khalayak pembaca. Di awal kolom ini, kolumnis menyaji- 

kan teks persuasif argumentatif.  

 Bagian selanjutnya tersedia gambaran narasi global tentang kunjungan 

klub-klub atau tim-tim nasional negara yang maju ke Indonesia yang berlangsung 

dan akan berlangsung pada kisaran saat kolom ini terbit:  Pasukan Arsene Wenger 

yang petang nanti dijamu tim nasional Merah Putih di Stadion Gelora Bung Kar- 

no Senayan merupakan satu dari sejumlah tim kuat Eropa yang telah dan akan 

bertanding ke Indonesia. Tentu masih segar dalam memori, tim nasional Belanda 

yang dijajal Pasukan Garuda, setelah kunjungan “para pensiunan” AC Milan, 

lalu Internazionale Milan, LA Galaxy, dan Queens Park Rangers yang berlaga di 

Surabaya. Setelah Arsenal, akan (adverba “akan” menurut konteks waktu 14 Juli 

2013) menyusul kunjungan pramusim Liverpool dan Chelsea meladeni  jamuan 

timnas kita (paragraf ke-2). Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) Arsenal akan 

melakukan laga persahabatan pramusim dengan Tim Nasional Merah Putih di 

Stadion Gelora Bung Karno Senayan pada 14 Juli 2013 petanng [kolom ini terbit 

pada 14 Juli 2013 dini hari]; (b) sebelum kunjungan Arsenal ini, Pasukan Garuda 

telah menerima permuhibahan sepak bola dari Tim Nasional Belanda “para 

pensiunan” AC Milan, Internazionale Milan, LA Galaxy, dan Queens Park Ra- 

ngers; dan (c) setelah Arsenal, akan ada pula kunjungan pramusim Liverpool dan 

Chelsea. Berdasarkan temuan peristiwa-peristiwa berikut kelompok-kelompok 

individu (klub-klub) yang bermain di dalamnya dengan kelengkapan latar bela- 
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kang waktu, yaitu sebelum dan sesudah 14 Juli 2013, bagian ini memang menun-

jukkan kemantapan sebagai teks naratif. 

 Kedatangan Arsenal ini membangun narasi kilas balik muhibah ke Tanah 

Air pada 1983: Kedatangan The Gunners seperti membalik album sepak bola 

nasional 1983, ketika Pat Jennings dan kawan-kawan bermuhibah ke Surabaya, 

dijajal Niac Mitra. Niac yang waktu itu sedang jaya-jayanya, mampu menga- 

lahkan Arsenal yang “dipaksa” bertanding tengah hari dalam cuaca menyengat 

di Stadion Gelora 10 November dengan skor 2-0 lewat gol Fandi Ahmad dan 

Djoko Malis Mustafa. Sebelum itu, di Medan Arsenal mengalahkan PSMS 3-0, 

dan di Jakarta mencukur PSSI Selection 5-0 (paragraf ke-3). Unsur-unsur cerita 

tidak sulit ditemukan dalam paragraf ini. Bagian ini sarat dengan peristiwa, yaitu: 

(a) Arsenal pernah bermuhibah ke Indonesia pada 1983; (b) Arsenal ketika datang 

ke Surabaya, dijajal NIAC Mitra; (c) Arsenal dapat dikalahkan NIAC Mitra 0-2 

pada laga yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November berkat gol Fandi 

Ahmad dan Djoko Malis Mustafa; (d) sebelumnya, Arsenal mengalahkan PSMS 

3-0 di Medan dan PSSI Selection 5-0 di Jakarta. Di dalam peristiwa itu terdapat 

kelompok-kelompok individu (klub-klub) dan latar belakang tempat laga ber-

langsung (Jakarta, Surabaya, Medan). Temuan unsur-unsur cerita ini memperkuat 

bagian ini sebagai teks naratif.  

 Potret garis besar tentang klub NIAC Mitra di masa lalu itu pun mengemu- 

ka pada wilayah narasi selanjutnya: Niac lebih mirip “Indonesia Selection” de- 

ngan seluruh punggawa yang berkualitas timnas. Dari David Lee, Budi Aswin, I 

Wayan Diana, Tommy Latuperissa, Yudi Suryata, Rudy Kelces, Rae Bawa, Yusuf 
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Male, Djoko Malis, hamid Asnan, Syamsul Arifin, Fandi Ahmad, hingga Dullah 

Rahim dan Yance Lilipaly. Sedangkan Arsenal diperkuat kiper legendaris Pat 

Jennings, lalu nama-nama tenar Colin Hill, Stewart Robson, David O’Leary, 

Chris Whyte, Lee Chapman, Kenny Samson, Brian Talbot, Alan Sunderland, Paul 

Davis, Brian McDermott, hingga Graham Rix (paragraf ke-4). Bagian ini menya-

jikan unsur cerita berupa peristiwa: (a) pada saat itu, 1983, NIAC Mitra memiliki 

pemain dengan kualitas tim nasional dan (b) pada saat itu, 1983, Arsenal memiliki 

legenda Pat Jennings dkk yang dahulu mengantar klub itu di zaman keemasannya. 

Adanya peristiwa-peristiwa yang mendapat dukungan kelompok-kelompok indi-

vidu (klub-klub) yang bermain di dalamnya, berikut latar belakang waktu (retro-

speksi dengan paragraf ke-3), menyebabkan bagian ini memenuhi persyaratan 

sebagai teks naratif. 

 Wilayah narasi berikutnya menyentuh realitas industri kompetisi sepak bo- 

la Eropa yang kian mengglobal, sehingga publik pencinta sepak bola di Indonesia 

pun memiliki akses lebih luas, sehingga timbul keakraban dengan persoalan-per- 

soalan yang mendera di tubuh internal klub-klub ternama, tidak terkecuali Arse- 

nal: Ketika industri kompetisi liga-liga Eropa makin mengglobal, dan Liga Pri- 

mer Inggris menempati peringkat paling tinggi dalam publisitas di Tanah Air, 

Arsenal era Arsene Wenger sekarang tentu makin diakrabi oleh masyarakat 

Indonesia (paragraf ke-5). Pada paragraf ini tersaji peristiwa: (a) industri kompe-

tisi liga-liga Eropa mengglobal; (b) Liga Primer Inggris mendapat tempat terlebar 

dalam arena publisitas media di Indonesia; (c) Arsenal era Arsene Wenger banyak 
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dikenal oleh publik pencinta sepak bola di Indonesia. Temuan ini menjadi pintu 

masuk bagian ini untuk bergerak ke arah kutub kategori teks naratif.  

Bagian ini merupakan kelanjutan bagian terdahulu: Dari penyegaran tim 

yang dilakukan “The Professor” Wenger pada musim lalu, kini mereka meman- 

tapkan pasukan dengan nama-nama non-Inggris Raya yang makin menyatu 

dengan budaya Arsenal. Dari Per Mertesacker, Santi Gazorla, Lukas Podolski, 

Olivier Giroud, Gervinho, di samping darah muda domestik seperti Theo Walcott, 

Jack Wilshare, Alex Oxlade Chamberlain, Aaron Ramsey, dan Kieran Gibbs 

(paragraf ke-6). Peristiwa yang terhidangkan dalam paragraf ini: (a) Arsenal di 

bawah Arsene Wenger melakukan penyegaran tim pada musim 2012-2013; (b) 

Arsenal pada musim 2013-2014 itu semakin mantap memainkan para pesepak 

bola non-Inggris Raya telah beradaptasi dengan budaya Arsenal, seperti Per 

Mertesacker, Santi Gazorla, Lukas Podolski, Olivier Giroud, dan Gervinho; (b) 

Arsenal juga semakin mantap mengandalkan darah-darah muda domestik, seperti 

Theo Walcott, Jack Wilshare, Alex Oxlade Chamberlain, Aaron Ramsey, dan 

Kieran Gibbs. Adanya peristiwa yang melibatkan banyak individu di dalamnya, 

mendekatkan bagian ini teks naratif.  

 Paragraf ke-7, bermuatkan teks persuasif argumentatif dalam kemasan ka- 

limat interogativa, terkait dengan manfaat yang dapat terpetik bagi kemajuan se- 

pak bola Tanah Air di balik muhibah klub-klub ternama yang di dalamnya ter- 

dapat nama para pemain ternama pula. Membaca nama-nama besar itu, per- 

tanyaan standar tiap kali kedatangan “tamu-tamu perkasa” itu adalah manfaat 

apa yang bisa dipetik oleh para pemain nasional kita? Basis argumen bagian ini 
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adalah muhibah-muhibah dari klub atau tim nasional negara-negara dengan tradisi 

sepak bola hebat di dunia itu, selama ini realitasnya hampir tidak memberikan 

pengaruh berarti bagi kemajuan persepakbolaan Indonesia. Basis argumen ini ke- 

mudian kolumnis persuasikan kepada khalayak pembaca dengan meminjam ke-

kuatan kalimat interogativa. Dengan demikian, paragraf ini merupakan teks per-

suasif argumentatif.  

Paragraf ke-8, menyediakan kemungkinan-kemungkinan makna permuhi- 

bahan itu: Sekadar mempertinggi jam terbang menghadapi lawan yang lebih 

kuat? Benar-benar belajar dari profesionalitas para pemain liga-liga Eropa? 

Atau kita yang malah sekadar dijadikan objek tur pramusim mereka, dimanfaat- 

kan secara teknis, fisik, sekaligus komersial? Juga objek para event organizer 

yang sadar potensi pasar Indonesia? Lalu para pemain kita sekadar bereuforia 

tukar jersey? Basis argumen paragraf ini.adalah mendudah kemungkinan-ke-

mungkinan makna yang dapat terengkuh di balik permuhibahan tersebut. Kemu-

dian kolumnis memersuasikannya dengan kekuatan serangan kalimat interogativa 

secara bertubi-tubi. Tak pelak lagi, bagian ini lebih dekat dengan ciri teks per- 

suasif argumentatif. 

 Paragraf ke-9, mengusung teks naratif, yang mengacu pada kegairahan 

sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand untuk mening- 

katkan kualitas persepakbolaan negara mereka karena rajin dan terjadwal menda- 

tangkan klub-klub Eropa: Kegairahan up-grade kualitas negara-negara tetangga 

seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand, antara lain disebut-sebut karena rajin 

mendatangkan klub-klub Eropa untuk ditandingkan dengan timnasnya. Tur pra- 
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musim ke Asia, misalnya mulai ditradisikan ke Malaysia, Vietnam, atau Thailand. 

Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) negara-negara jiran, seperti Malaysia, Vi- 

etnam, dan Thailand rajin mendatangkan klub-klub Eropa untuk melakukan laga 

persahabatan dengan tim nasional masing-masing; (b) klub-klub Eropa itu secara 

rutin mentradisikan tur pramusim mereka ke Malaysia, Vietnam, dan Thailand. 

Berdasarka temuan salah satu unsur cerita tersebut, bagian ini lebih dekat posisi 

kategorisnya dengan teks naratif.  

Paragraf ke-10, berisi keyakinan kolumnis, bahwa sekecil apa pun tentu 

ada manfaat memiliki pengalaman bertanding menghadapi pemain-pemain dengan 

kualitas bermain bola yang lebih baik. Sekecil apa pun pengalaman bertanding 

lewat atmosfer menghadapi para pemain dengan kualifikasi yang lebih baik, 

diyakini efektif menciptakan transfer of technology. Kita akan menjadi katak 

kalau tidak membuka dan memanfaatkan peluang-peluang semacam itu. Apalagi 

di luar uji coba internasional itu, kita juga banyak kedatangan tamu figur-figur 

berpengaruh. Dari Luis Figo, Xabi Alonso, John Barnes, Ian Rush, Andy Cole, 

Cesc Fabregas, Cristiano Ronaldo, hingga Diego Maradona. Basis argumen ba-

gian ini adalah keyakinan klasik berupa transfer of  technology dengan membiasa-

kan diri secara langsung menghadapi para pemain dengan kualifikasi tiga atau 

empat tingkatan di atasnya. Basis argumen inilah yang kolumnis persuasikan ke-

pada para pembaca. Dengan demikian, bagian ini lebih dekat dengan kategori teks 

persuasif argumentatif.    

Paragraf ke-11 : Maka kemarakan laga internasional pada 2012-2013 ini 

kita harapkan tidak berhenti hanya pada manfaat komersial bagi kepentingan 
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event organizer, yang pandai membaca pasar fans tanpa manfaat apa pun bagi 

sepak bola nasional. Basis argumen paragraf ini adalah harapan kolumnis, 

kegairahan Indonesia mendatangkan klub-klub ataupun tim-tim nasional yang 

memiliki tradisi sepak bola lebih maju, tidak mandek hanya pada manfaat komer- 

sial tetapi juga manfaat bagi persepakbolaan nasional. Basis argumen ini kemu-

dian kolumnis persuasikan kepada khalayak pemnaca. Dengan demikian, bagian 

ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

 Bagian selanjutnya memuat teks naratif tentang tradisi muhibah klub-klub 

atau tim-tim nasional mancanegara yang menunjukkan fenomena menarik pada 

masa lalu: Pada dasawarsa 1970-an, interaksi permuhibahan itu malah mampu 

menciptakan histeria tersendiri. Kebanggaan terhadap para pemain timnas sa- 

ngat terasa. Apalagi ketika infrastruktur industri komunikasi yang menyediakan 

akses sepak bola dunia masih sangat terbatas (paragraf ke-12). Unsur-unsur ce-

rita ditemukan pada paragraf ini. Bagian ini menyajikan peristiwa: (a) pada 

dekade 1970-an, laga-laga permuhibahan itu menimbulkan kebanggan para pen-

cinta sepak bola terhadap Tim Nasional Indonesia dan (b) pada saat itu, satu-

satunya stasiun televisi hanya TVRI dan media cetak pun belum mengelola secara 

maksimal halaman olahraganya untuk kepentingan hiburan. Kedua peristiwa ini 

mendorongkan indikasi bagian ini ke arah kategori teks naratif. 

 Selanjutnya wilayah narasi pun kian bergerak lebih awal lagi terkait de- 

ngan tradisi permuhibahan klub-klub dan tim-tim nasional dari mancanegara itu: 

Rintisan itu dimulai pada era 1950-an lewat kehadiran klub-klub kuat Eropa 

Timur. Lalu pada 1970-an, Pele dan FC Santos pernah berkunjung ke Jakarta, 
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kemudian klub-klub Esbjerg, Kristiansen, Sao Paulo, Grassophers, Brrno, Ligea 

Warsawa, Atrletico Miniero, Hajduk Split, timnas Yugoslavia U-19, Italia U-19, 

Go Ahead Eagle, FC Cosmos New York, Washington Diplomats, dan masih ba- 

nyak lagi. Turnamen-turnamen seperti Jakarta Anniversary Cup, Piala Marah 

Halim di Medan, dan Piala Tugu Muda di Semarang juga diikuti klub-klub luar 

negeri dari Eropa, Amerika Latin, Amerika Tengah, dan Asia (paragraf ke-13). 

Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) permuhibahan paling awal terjadi pada 

dekade 1950-an yang dilakukan klub-klub sepak bola kuar dari Eropa Timur; (b) 

kemudian permuhibaban itu semakin ramai; (c) pada dekade 1970-an, turnamen-

turnamen, seperti Jakarta Anniversary Cup, Piala Marah Halim di Medan, dan 

Piala Tugu Muda di Semarang, mendapat atensi klub-klub dari Eropa dengan tu-

rut serta mengikutinya. Meskipun hanya sebatas paparan cerita, temuan ini me-

nunjukkan adanya kedekatan kategori dengan teks naratif. 

 Narasi terus berlanjut: Pada 1980-1990-an, laga-laga uji coba internasi- 

onal tak seramai pada 1970-an, walaupun “mania” itu sempat kembali tersulut 

lewat kedatangan PSV Eindhoven, Sampdoria, Lazio, AC Milan, lalu Bayern 

Munchen. (Pada 2000-an-MJ) Manchester United batal bertanding di Jakarta 

gara-gara pengeboman Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton. Faktor keamanan 

dan isu-isu terorisme sempat menjadi kendala untuk mendatangkan tim-tim Ero- 

pa, justru menjadi kendala untuk mendatangkan tim-tim Eropa, justru ketika  ne- 

gara-negara tetangga di ASEAN rajin melakukannya (paragraf ke-14). Pada para-

graf ini terdapat peristiwa: (a) permuhibahan dekade 1980-1990 tidak seramai 

pada 1970-an: (b) meskipun demikian, sejumlah klub ternama seperti PSV Ein- 
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dhoven, Sampdoria, Lazio, AC Milan, dan Bayern Munchen, datang ke Indo-

nesia; (c) pada dekade 2000, Manchester United gagal melakukan laga persaha-

batan di Indonesia dengan alasan keamanan; (d) ketika alasan keamanan menjadi 

kendala, pada saat yang sama negara-negara sesama ASEAN telah dengan rajin 

mendatangkan klub-klub Eropa. Temuan unsur cerita ini mendekatkan posisi ba-

gian ini ke wilayah kategori teks naratif.   

  Paragraf ke-15: Ketika  jaminan keamanan mulai membaik, kehadiran 

klub-klub besar ke Indonesia tentu menjadi promosi bagus yang tidak hanya 

berpengaruh bagi pengembangan sepak bola. Kesadaran besarnya jumlah fans di 

Indonesia menjadi pertimbangan untuk memperkuat promosi dan publisitas yang 

makin meyakinkan kalangan sponsor. Bagian ini merupakan teks persuasif 

argumentatif. Basis argumennya tentang kegairahan pada 2012-2013 ketika isu-

isu keamanan dan terorisme mereda, dapat menemukan perimbangan manfaat 

persepakbolaan Tanah Air dengan promosi yang sangat menguntungkan bagi 

klub-klub mancanegara yang datang untuk mendapatkan suntikan sponsor karena 

pertimbangan jumlah fans di Indonesia. Basis argumen inilah yang menjadi sen-

jata kolumnis untuk kemudian memersuasikannya kepada khalayak pembaca. 

 Paragraf ke-16: Selain para pemain nasional kita diuntungkan – dan 

memang seharusnya sadar untuk memetik manfaat --  masyarakat juga mendapat 

kesempatan menyaksikan langsung aksi para bintang dunia yang selama ini 

hanya terakses lewat media. Paragraf ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Basis argumennya adalah pemaparan pandangan kolumnis, keuntungan dari per- 

muhibahan tersebut bukan hanya untuk para pemain nasional Indonesia, melain- 
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kan juga masyarakat pencinta bola karena bisa menyaksikan secara langsung 

penampilan para pesohor sepak bola kelas dunia. Basis argumen ini yang kemu-

dian kolumnis persuasikan kepada para pembaca. 

Paragraf ke-17: Dan, publik juga punya alat uji untuk melihat capaian 

kemajuan para pemain nasionalnya. Bangga juga ketika mereka – setidak-

tidaknya – bisa membuat repot lawan, menunjukkan performa menjanjikan, 

seperti pujian para pemain dunia untuk Andik Vermansyah selepas beberapa uji 

coba internasional. Bagian ini termasuk teks persuasif argumentatif. Basis 

argumennya adalah opini kolumnis bahwa masyarakat pencinta bola juga memi- 

liki alat uji untuk menyaksikan kemajuan para pemain nasional. Terbukti, mereka 

ikut merasa bangga, ketika pemain nasional Andrik Vermansyah medapat pujian 

dari para pemain dunia selepas mengikuti laga-laga persahabatan internasional. 

Dengan basis argumen inilah, kemudian kolumnis memersuasikannya kepada para 

pembaca. 

Paragraf ke-18: Kita  tentu tak sekadar mengharap pujian. Lompatan ke- 

majuanlah yang seharusnya menjadi target  dari laga-laga itu. Basis argumen 

pada bagian ini adalah kolumnis berpendapat, kemajuan persepakbolaan Tanah 

Air seharusnya menjadi target utama permuhibahan klub-klub atau tim-tim 

nasional dari negara-negara yang memiliki tradisi sepak bola  lebih mendunia. 

Berangkat dari basis argumen inilah, selanjutnya kolumnis memersuasikannya 

kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, paragraf terakhir ini merupakan 

teks persuasif argumentatif. 
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3.1.2.4   Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013) 

Menang Penuh Gaya (lihat Lampiran XIII) mengawali dengan teks persuasif 

argumentatif dalam kemasan kalimat interogativa pada paragraf ke-1: Dengan 

cara seperti apakah Anda ingin meraih kemenangan? Paragraf pendek ini berang-

kat dari basis argumen bahwa dalam sepak bola terdapat jenis-jenis kemenangan 

yang patut mendapat catatan tebal-tebal dalam sejarah persepakbolaan dunia. 

Basis argumen inilah yang secara tersirat dapat terinterpretasi dari paragraf pen-

dek tersebut dan kemudian kolumnis memersuasikannya kepada pembaca melalui 

kekuatan kalimat interogativa.   

Paragraf ke-2: Seperti Manchester City yang memenangi trofi liga musim 

2011-2012 lewat laga terakhir yang menegangkan melawan Queens Park Ranger 

– yang mau tidak mau digambarkan sebagai sukses minimalis --, ala Bayern 

Muenchen yang tiga pekan sebelum Bundesliga berakhir sudah memastikan trofi 

musim lalu, atau representasi Manchester United yang penuh karakter ketika 

meraih treble winner pada 1999? Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) 

Manchester City ketika merebut trofi Liga Primer Inggris musim 2011-2012 

dengan penentuannya lewat laga pamungkas menegangkan dengan Queen Park 

Ranger; (b) Bayern Munchen tiga pekan sebelumnya telah memastikan menjadi 

juara Bundesliga musim 2012-2013; (c) Manchester United yang penuh karakter 

manakala treble winner berada dalam genggaman prestasinya pada 1999. Temuan 

unsur-unsur cerita, yaitu peristiwa, kelompok individu (klub) yang bermain di 

dalamnya, latar belakang waktu, memantapkan posisi bagian ini di wilayah kate-

gori teks naratif. 
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 Bagian selanjutnya teks naratif tentang sejumlah klub yang memulai perja- 

lanan musim 2013-2014 dengan reformasi diri sehingga memperoleh hasil perfor- 

masi meyakinkan dalam laga-laga perdana mereka: Musim ini, dengan penuh ga- 

ya klub-klub yang melakukan reformasi tim di sejumlah liga mengawali petu- 

alangan secara meyakinkan. Bayern yang sedang bermetamorfosis dari sentuhan 

speed and power Jupp Heynckes ke tiki-taka Pep Guardiola mencoba menegaskan 

betapa proyek mendatangkan arsitek sepak bola indah asal Spanyol itu bakal 

benar-benar menyegarkan cara bermain FC Hollywood (paragraf ke-3). Pada 

bagian ini terdapat peristiwa: pada awal musim 2013-2014, Bayern Munchen 

mengubah strategi permainan dari pendekatan speed and power Jupp Heynckes ke 

tiki-taka Pep Guardiola. Temuan unsur peristiwa dan individu yang bermain di da- 

lamnya, menjadi bukti yang mendukung keberadaan bagian ini dalam wilayah ka-

tegori teks naratif.  

 Kemudian narasi berpindah liga domestik Spanyol: Di La Liga, Gerardo 

“Tata” Martino juga langsung memberi konfidensi bahwa Barcelona tak kehi- 

langan naluri predator setelah sebelumnya melewati fase suksesi dari Pep ke Tito 

Vilanova hingga era Tata sekarang. Kemenangan 7-0 atas Levante menunjukkan 

gairah produktivitas yang tetap terjaga, walaupun dalam leg pertama Piala Super 

Spanyol ditahan 1-1 oleh Atletico Madrid (paragraf ke-4). Pada paragraf ini ter-

dapat peristiwa: (a) pada awal musim 2013-2014, Gerardo Martino menggantikan 

Tito Vilanova yang menerima tongkat suksesi dari Pep Guardiola, menangani 

Barcelona; (b) kemenangan Barcelona dengan skor besar atas Levante menunjuk-

kan gairah dahaga gol tetap terjaga di tangan Gerardo Martino (meski pada akhir 
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musim 2013-2014 ini dia mengundurkan diri setelah Barcelona tidak memperoleh 

trofi apa pun); (c) Barcelona bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid di leg 

pertama Piala Spanyol. Adanya peristiwa-peristiwa, kelompok-kelompok indivi-

du yang bermain di dalamnya, latar belakang waktu (awal musim 2013-2014) me-

nununjukkan keberadaan paragraf ini di wilayah kategori teks naratif. 

 Klub-klub Liga Primer Inggris  mendapat jatah narasi lebih banyak. Man- 

chester City menempati urutan pertama: Dari Liga Primer, penampilan perdana 

yang penuh gaya juga ditunjukkan oleh Manchester City di bawah arsitek baru 

Manuel Pellegrini. Kemenangan 4-0 atas Newcastle United dengan corak mene- 

kan sepanjang laga adalah khas Pellegrini, sosok di balik laju Malaga yang “bu- 

kan siapa-siapa” sampai ke tangga semifinal Liga Champions  (paragraf ke-5). 

Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) pada awal musim 2013-2014, Manchester 

City di bawah arsitek baru Manuel Pellegrini tampil penuh gaya di laga perdana-

nya di Liga Primer Inggris; (b) Manchester City menang 4-0 atas Newcastle Uni-

ted dengan terus menekan sepanjang laga; (c) corak menekankan sepanjang laga 

ini merupakan cara khas Manuel Pellegrini yang sukses mengantar Malaga ke se-

mifinal Liga Champions. Unsur-unsur cerita, seperti peristiwa, kelompok indivi-

du yang bermain di dalamnya, dan latar belakang ajang kompetisi serta waktu, 

menunjukkan keberadaan bagian ini di wilayah kategori teks naratif.  

 Kemudian narasi Manchester United: Juara bertahan Manchester United 

yang diragukan bisa cepat nyetel dengan gaya manajer baru David Moyes juga 

memberi kemenangan meyakinkan 4-1 atas Swansea, walaupun dari segi perma-  

inan, Setan Merah tetap dikritik “bermain biasa-biasa saja namun selalu me- 
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ngantungi (sic!) kemenangan” (paragraf ke-6). Dalam paragraf ini terdapat peris-

tiwa: (a) Manchester United, juara Liga Primer 2012-2013 (juara bertahan), meng-

awali musim 2013-2014 dengan kemenangan 4-1 atas Swansea, meskipun banyak 

pihak yang meragukan David Moyes, sang manajer baru pada saat itu, mampu 

cepat beradaptasi dengan The Red Devils; (b) Manchester United menurut peng-

amat sepak bola bermain biasa-biasa saja dalam laga itu. Temuan unsur cerita ini, 

yaitu peristiwa dan individu/kelompok individu serta latar belakang waktu (awal 

musim 2023-2014), menempatkan bagian ini di wilayah kategori teks naratif.  

 Lalu narasi yang menyentuh Chelsea: Akan hal Chelsea, dengan tokoh 

yang sedang bergairah karena menemukan kembali chemistry cinta di Stamford 

Bridge, bermain “standar” walau menang 2-0. Hull City bukan lawan yang bisa 

dijadikan parameter kekuatan Chelsea di bawah The Happy One: Jose Mourinho. 

“Standar” itu pula yang memberi kemenangan 2-1 atas Aston Villa dalam laga 

kedua (paragraf ke-7). Paragraf ini memuat peristiwa: (a) Chelsea pada awal mu- 

sim 2013-2014 berada dalam penanganan Jose Mourinho sesi kedua, menang 2-0 

atas Hull City pada laga pertama; dan (b) Chelsea juga menang 2-1 atas Aston 

Villa pada laga kedua. Temuan unsur cerita, yaitu peristiwa, individu/kelompok 

individu, latar belakang kejadian (ajang Liga Primer Inggris), latar belakang wak- 

tu  (awal musim 2013-2014), menjadikan bagian lebih mantap di posisi kategori 

teks naratif. 

 Paragraf ke-8: Tampaknya, penampilan dan orientasi kesuksesan  dengan 

penuh gaya akan menjadi euforia sejumlah klub yang melakukan penyegaran. 

Dengan Pep, Bayern menjadi amatan utama di samping City, MU, dan Chelsea 
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serta sudah pasti dua kekuatan utama Liga Spanyol: Real Madrid lewat sentuhan 

Carlo Ancelotti dan Barca di tangan Tata Martino. Bagian ini merupakan teks 

persuasif argumentatif. Baris argumennya adalah orientasi kesuksesan dengan 

penuh gaya akan membentuk euforia pada sejumlah klub yang tengah mere- 

formasi diri baik secara taktikal maupun penyegaran personal pemain dan pelatih. 

Kolumnis menyebut-nyebut sejumlah klub yang layak mendapatkan pengamatan 

utama, seperti Bayern Munchen bersama Pep Gurdiola, Manchester City bersama 

Manuel Pellegrini, Manchester United bersama David Moyes, Real Madrid 

bersama Carlo Ancelotti, dan Barcelona bersama Gerardo Martino. Basis argu-

men ini yang kolumnis persuasikan kepada khalayak pembaca. 

 Pada bagian berikutnya, kolumnis memberikan perhatian terhadap Man- 

chester City: Sepak terjang Manchester City, bagaimanapun patut mendapat porsi 

perhatian yang lebih di antara berbagai geliat Liga Primer, termasuk ambisi 

Chelsea dan Roman Abramovich untuk berkuasa lagi setelah merangkul kembali 

Jose Mourinho (paragraf ke-9). Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

Basis argumennya adalah dua klub, yaitu Manchester City dan Chelsea, perlu 

mendapat perhatian di kancah Liga Primer Inggris. Basis argumen inilah yang 

kemudian penulis persuasikan kepada publik pembaca.   

Paragraf ke-10: Tak sekadar meretas juara seperti musim 2011-2012, dari 

persiapannya, Manchester Biru tampak ingin berjaya dengan lebih bergaya. 

Tema memperkinclong lini serang menunjukkan Pellegrini tak mau setengah-

setengah. Perekrutan Jesus Navas, Stevan Jovetic, Fernandinho, dan Alvaro men- 

jadi bukti The Citizens lebih agresif di bursa transfer ketimbang tetangga me- 
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rahnya. Paragraf ini memuat peristiwa: (a) Manchester City pada musim 2013-

2014 bertekad untuk meraih kembali trofi Liga Primer yang mereka raih pada 

musim 2011-2012; (b) Manchester City di bawah arsitek tim Manuel Pellegrini 

merekrut Jesus Navas, Stevan Jovetic, Fernandinho, dan Alvaro untuk memper-

kuat performasi tim; (c) Manchester City lebih agresif di bursa transfer daripada 

Manchester United pada saat itu. Temuan unsur-unsur cerita, yaitu peristiwa dan 

individu/kelompok individu yang bermain di dalamnya, meneguhkan kecende-

rungan bagian ini sebagai teks naratif.  

 Setelah melibatkan pembaca lewat pemunculan kalimat imperatif untuk 

menyimak pandangan Pablo Zabaleta, ketika wawancara dirinya dengan Mirror, 

kolumnis  kemudian memunculkan ekspresi semacam “dialog” dengan mengutip 

pernyataan langsung (direct speech) bek Manchester City itu sebagai kelengkapan 

narasi. Simaklah komentar Pablo Zabaleta, bek andalan City ini dalam wawan- 

caranya dengan Mirror. “Kami menginginkan gelar itu (juara Liga Primer musim 

2011-2012-MJ) kembali, dan kami akan mendapatkannya dengan sepak bola 

atraktif. Penampilan kami sangat fantastis. Semangat tim bagus, dan ini adalah 

cara main yang kami inginkan. Kalau Anda melihat tim-tim Pellegrini sebelum- 

nya, mereka selalu bermain begitu. Mereka sangat agresif, selalu mencoba untuk 

‘membunuh’ bola, masuk ke celah dan di atas semua, bermain untuk menang …” 

(paragraf ke-11). Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) Pablo Zabaleta diwa- 

wancai media, Mirror; (b) dalam wawancara tersebut, bek andalan Manchester 

City antara lain mengemukan klubnya bertekad mendapatkan kembali trofi Liga 

Primers dengan permainan sepak bola atraktif. Berdasarkan temuan unsur cerita 
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ini berikut adanya kelengkapan ekspresi semacam “dialog”, menyebabkan bagian 

ini lebih dekat dengan wilayah kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-12 menunjukkan eksistensinya sebagai teks naratif lewat des- 

kripsi tentang pelatih yang mempunyai sikap pemenangan yang konsisten dengan 

prinsip menciptakan keunggulan dengan cara-cara luar biasa: Dalam cetak biru 

filosofi Barcelona, Johan Cruyff menegaskan resistensinya terhadap kemenangan 

yang tanpa keindahan. Ruud Gullit, yang tak sukses di Chelsea dan Newcastle, 

pada akhir dekade 1990-an juga pernah mengusung doktrin sexy football di te- 

ngah kebekuan gaya kick and rush ketika itu. Bagian ini berisikan paparan-papar- 

an naratif singkat tentang konsep kemenangan dalam sepak bola yang bermarta-

bat. Terdapat peristiwa ilustratif yang untuk mengonkretkan konsep tersebut, yaitu 

peristiwa (a) Johan Cruyff yang pencipta cetak biru filosofi Barcelona yang me-

nampik kemenangan tanpa keinsahan dan peristiwa (b) Ruud Gullit pada 1990-an 

mengusung doktrin sepak bola seksi untuk memecah kebekuan gaya kick and rush 

pada saat itu. Peristiwa itu telah memberi ruang kepada individu-individu untuk 

bermain di dalamnya lengkap dengan sertaan latar belakang waktu (terutama 

secara eksplisit pada peristiwa [b]). Temuan ini mendorong kecenderungan pemo-

sisian bagian ini di wilayah kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-13: Kehadiran Pellegrini di Stadion Etihad tentu kita harap- 

kan membawa penyegaran atmosfer persaingan antartim yang diliputi bukan 

hanya aroma adu taktik, tetapi juga mind game menggali cara bermain yang 

mengungkap keberpihakan pada seni keindahan sepak bola. Bagian ini termasuk 

teks persuasif argumentatif karena berbungkuskan harapan kolumnis bahwa keha- 
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diran Manuel Pellegrini di Manchester City bukan sekadar mempertegas adu 

taktik, tetapi juga mind game yang memihak pada keindahan seni bersepak bola. 

Basis argumen inilah yang menjadi andalan persuasi kolumnis kepada khalayak 

pembaca. 

Paragraf ke-14: Mampukah pelatih asal Cile itu memberi corak yang 

berorientasi pada harga diri cara bermain, bukan sekadar meraih kemenangan 

yang tanpa makna? Bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif. Opini 

kolumnis terarahkan pada kemampuan Manuel Pellegrini memberikan sentuhan 

“harga diri” cara bermain Manchester City sehingga membentuk suatu sosok 

kemenangan penuh makna. Basis argumen inilah yang kemudian kolumnis per- 

suasikan lewat kekuatan kalimat interogativa.  

 Paragraf ke-15 : Ya, kemenangan penuh makna yang seperti apa? Tentu 

ketika segi-segi kekuatan karakter, keajaiban-keajaiban sepak bola, dan keter- 

tuntasan ekspresi teknik mewujud dalam tampilan utuh sebuah tim. Seperti Ajax 

Amsterdam era 1970-an, The Dream Team AC Milan pada 1990-an, Manchester 

United era treble winner 1999, atau Barcelona musim kedua Pep Guardiola. 

Bagian ini menghidangkan teks naratif tentang kemenangan yang menunjukkan 

kekuatan karakter  tim, menyuguhkan keajaiban-keajaiban sepak bola, dan totali- 

tas ekspresi teknik yang menyatu dalam sebuah tim. Terdapat peristiwa-peristiwa 

kemenangan yang penuh gaya tersebut, yaitu peristiwa (a) capaian Ajax Ams- 

terdam pada 1970-an; (b) A.C. Milan menjadi tim impian pada 1990-an; (c) 

Manchester United menunjukkan performasi luar biasa pada era treble winner 

1999; dan (d) Barcelona begitu sarat dengan prestasi pada musim kedua Pep 
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Guardiola. Temuan peristiwa, individu/kelompok individu (terepresentasikan ke 

klub), berikut latar belakang waktu masing-masing merupakan unsur-unsur cerita 

yang menegaskan raut paragraf ini sebagai teks naratif. 

Paragraf ke-16: Tak ada keraguan, itulah tim-tim dengan apresiasi seni, 

mengekspresikan kemenangan-kemenangan penuh gaya. Trofi pun berasa penuh 

arti, produk dari cara bermain yang hingga kapan pun orang akan tetap 

mengenangnya. Klub mana yang bakal konsisten dengan penanda kekuatan 

semacam itu? Bayern Muenchen-kah, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris St 

Germain, Barcelona, atau sekarang Manchester City? Bagian ini merupakan teks 

persuasif argumentatif. Basis argumennya adalah peenegasan kemenangan penuh 

gaya itu terlahir dari produk cara bermain yang menyebabkan publik pencinta 

sepak bola akan mengenangnya sepanjang masa. Basis argumen inilah yang ke-

mudian kolumnis persuasikan kepada khalayak pembaca. 

 

3.1.2.5   Rumah yang Nyaman (15 September 2013) 

Rumah yang Nyaman (lihat Lampiran XIV) mengawali dengan sajian teks 

persuasif  argumentatif: Rumah yang nyaman atau realitas godaan gelimang uang 

(paragraf ke-1). Basis argumennya, kedua opsi tersebut berhadap-hadapan seba-

gai menu pilihan yang seharusnya terambil salah satu saja. Dominan manakah 

salah satu dari dua menu pilihan itu, ketika seorang pesepak bola memutuskan 

untuk tetap tinggal atau sebaliknya meninggalkan sebuah klub. Substansi argu-

men inilah yang kolumnis persuasikan kepada khalayak pembaca melalui kekuat-

an kalimat interogativa. 
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Kedua opsi itu kemudian menjadi lebih jelas konteksnya pada paragraf ke-

2 yang merupakan teks persuasif argumentatif: Pertanyaan itu selalu menghasil- 

kan jawaban yang berbatas tipis antara nurani dan kemunafikan. Tanyakan 

kepada Ricardo Kaka, Mesut Oziel, Gareth Bale, Neymar, Wayne Rooney, atau 

Shinji Kagawa. Merekalah yang hari-hari ini bisa menemukan jawaban jujur 

tentang kenyamanan atau orientasi gaji tinggi; apakah mereka lebih membutuh- 

kan “rumah” yang membuat kerasan, atau mengejar bayaran selangit selagi 

tenaganya masih mematut-matut mereka untuk memasang harga di hadapan klub-

klub yang bernafsu memburu. Basis argumen bagian ini adalah kedua opsi hanya 

berbatas tipis sebagai motivasi yang mempertemukan antara jawaban hati nurani 

dan jawaban munafik. Basis argumen ini kemudian mengalami proses persuasi 

melalui jalan kalimat imperatif dengan meminta publik pembaca menanyakan 

sendiri kepada Ricardo Kaka, Mesut Ozil, Gareth Bale, Neymar, atau Shinji Ka- 

gawa yang dapat merumuskan jawaban jujur soal opsi yang mereka pilih. Paragraf 

ini adalah teks persuasif argumentatif. 

 Bagian berikutnya wilayah narasi Ricardo Kaka: Kaka yang sempat men- 

jadi salah satu galactico di “Los Galacticos” Real Madrid selama empat tahun, 

musim ini (2013-2014-MJ) memilih kembali ke A.C. Milan karena merasa ia tak 

bakal menjadi starter di tengah kepungan bintang baru dan jagoan-jagoan muda. 

Dan, Pemain Terbaik Dunia 2007 itu melukiskan suasana menunggu “debut 

kedua”-nya bersama Rossoneri seperti kegembiraan dan keberdebar-debaran 

jiwa kanak-kanak. Ia merasa pulang ke rumahnya yang sejati, dan berharap de- 

ngan tampil reguler bisa mendapat tempat di tim nasional Brasil (paragraf ke-3). 
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Pada bagian ini tidak sulit ditemukan unsur-unsur cerita. Pada paragraf ini terda-

pat peristiwa: (a) Ricardo Kaka yang selama empat tahun menjadi andalah Real 

Madrid, mulai musim 2013-2014 memilih kembali ke A.C. Milan; (b) Ricardo 

Kaka sebelum ke Real Madrid adalah pemain A.C. Milan; (c) Ricardo Kaka ber-

alasan, kepindahannya dari Real Madrid karena dia merasa tidak mampu lagi ber-

saing untuk menjadi starter dengan para pemain muda; (d) Ricardo Kaka yang 

pernah menjadi Pemain Terbaik Dunia 2007 tidak memiliki kepercayaan diri 

untuk bersaing; (e) Ricardo Kaka kini (“kini” dalam artian pada kisaran kolom ini 

terbit pada 15 September 2013) tengah menunggu “debut keduanya” bersama 

A.C. Milan. Rangkaian peristiwa yang jalin-menjalin dan selalu menghadirkan 

Ricardo Kaka sebagai individu sentral di atas berikut latar belakang waktu, cen-

derung menguatkan eksistensi paragraf ini di wilayah kategori teks naratif.  

 Selanjutnya narasi mengenai Mesut Oziel: Dari Santiago Bernabeu, Oziel 

juga memutuskan pergi. Arsenallah yang beruntung mendapat tanda tangan ge-

landang pengatur serangan yang diakui Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang 

paling tahu kemauannya di depan gawang lawan itu. Pemain Jerman berdarah 

Turki itu – mirip dengan alasan Kaka – merasa Bernabeu bukan lagi rumah yang 

ramah karena kehadiran Gareth Bale dan the rising star Isco (paragraf ke-4). 

Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) Mesut Oziel pada musim 2013-2014 me-

tuskan untuk pergi dari Real Madrid; (b) Mesut Oziel kemudian pindah klub ke 

Arsenal; (c) Mesut Oziel, menurut penilaian Cristiano Ronaldo, adalah gelandang 

pengatur serangan yang paling mengetahui kemampuannya di depan gawang la-

wan; (d) Mesut Oziel merasa Real Madrid bukan lagi “rumah yang nyaman” ba-
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ginya setelah kedatangan Gareth Bale dan Isco. Kesemua persitiwa yang senanti-

asa memunculkan Mesut Oziel tersebut menjadi penanda kehadiran unsur cerita, 

sehingga bagian ini merupakan teks naratif. 

 Lalu tentang Wayne Rooney dan Shinji Kagawa. Terdapat tiga paragraf 

yang digunakan sebagai wilayah narasi mereka. Rooney hanya disinggung dalam 

satu paragraf, sedangkan Kagawa pada tiga paragraf. Keduanya bertemu dalam 

satu paragraf untuk perbandingan: Rooney yang juga tengah galau hati lantaran 

pengaruh relasi interpersonalnya dengan pelatih David Moyes, mungkin lebih 

beruntung dari Kagawa. Hingga tiga pertandingan Manchester United di Liga 

Primer, Kagawa belum sekali pun dimainkan (paragraf ke-5). Pada bagian ini ter- 

dapat peristiwa: (a) nasib Wayne Rooney yang memiliki hubungan interpersonal 

kurang harmonis dengan David Moyes masih lebih baik daripada Shinji Kagawa; 

dan (b) Shinji Kagawa dalam tiga pertandingan awal Manchester United di Liga 

Primer belum pernah turun ke lapangan hijau. Unsur cerita ini mendukung pemo-

sisian paragraf ini di wilayah kategori teks naratif. 

 Selebihnya tentang Kagawa yang hingga pada saat kolom ini terbit pada 

15 September 2013 sejak kick off Liga Primer Inggris musim 2013-2014 lebih 

banyak duduk di bangku cadangan: Kehadiran Marouane Fellaini membuat pe- 

main asal Jepang itu makin tak berpengharapan. Kondisi taktikal yang sulit dibi- 

lang objektif itu bukan hanya membuat dia murung, tetapi juga pelatih yang me 

besarkan kariernya di Borrusia Dortmund, Juergen Kloop. Mentor utama Ka- 

gawa itu mengaku gusar dan tidak habis mengerti mengapa salah satu gelandang 

terbaik dunia itu disia-siakan oleh Moyes (paragraf ke-6). Tidak sulit menemu-
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kan unsur-unsur cerita pada paragraf ini. Pada bagian ini terdapat peristiwa: (a) 

Shinji Kagawa semakin tidak memiliki kesempatan bermain di posisi regulernya 

sejak kehadiran Marouane Fellaini di Manchester United; (b) Juergen Kloop, pe- 

latih yang membesarkan karier dan mentor utama Shinji Kagawa di Borrusia 

Dortmund menyatakan tak habis mengerti dengan racikan strategi David Moyes 

yang tidak memberikan peran kepada salah satu gelandang terbaik dunia itu. 

Temuan unsur cerita pada paragraf ini memberikan dorongan kecenderungan pe-

mosisiannya di wilayah kategori teks naratif. 

 Narasi tentang Kagawa berlanjut: Masa depan Kagawa pun menggantung 

dalam ketidakpastian di Old Trafford. Theatre of Dream bukan lagi kanvas im- 

piannya untuk terbang lebih tinggi, namun menjadi rumah yang tak lagi ramah, 

terutama setelah Sir Alex Fergusson yang pernah memercayainya menyatakan 

pensiun di pengujung kompetisi lalu (paragraf ke-7). Peristiwa-peristiwa yang ter-

dapat pada bagian ini: (a) Shinji Kagawa tidak lagi merasa kerasan di Manchester 

United; (b) Shinji Kagawa memandang Theatre of Dream bukan lagi rumah yang 

ramah; (c) Shinji Kagawa mengalami ketidakpastian nasib di Old Trafford teruta-

ma setelah Sir Alex Ferguson yang memercayainya telah pensiun di pengujung 

musim 2012-2013. Unsur peristiwa, individu Shinji Kagawa yang selalu muncul 

dalam setiap peristiwa, latar belakang waktu, menjadikan bagian ini memantapkan 

kedekatan kategorinya dengan teks naratif. 

 Paragraf ke-8, menyediakan teks persuasif argumentatif dalam kemasan 

kalimat interogativa: Lalu apa yang sesungguhnya dicari oleh para pemain pro- 

fesional? Paragraf ini berbasis argumen, sebuah klub dapat menjadi rumah yang 
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nyaman bagi pesepak bola profesional, apabila ia memenuhi syarat-syarat tertentu. 

Kolumnis kemudian memersuasi basis argumen ini dengan memanfaatkan kali-

mat interogativa. Efeknya, para pembaca pun ingin segera mengetahu syarat-

syarat tersebut.  

Kemudian paragraf ke-9 menyodorkan jawaban: Ya, bermain reguler 

sebagai starter, dipercaya pelatih yang mau mengerti benar tentang kemampuan, 

potensi, dan kepribadiannya. Maka Mario Balotelli memilih meninggalkan 

Manchester City dan Roberto Mancini untuk berlabuh di dermaga AC Milan yang 

ditukangi Massimiliano Allegri. Teks naratif pada bagian ini bersifat ilustratif 

untuk mengongkretkan gagasan. Peristiwa Mario Balotelli meninggalkan Manc-

chester City untuk berlabuh ke A.C. Milan (yang pada akhinya juga dia tinggal-

kan, dan pada musim kompetisi 2014-2015 dia hijrah ke Liverpool) dengan mo-

tivasi untuk dapat bermain reguler sebagai starter, mendapatkan kepercayaan pe-

latih yang memahami kemampuan, potensi, dan kepribadiannya. Temuan unsur 

cerita menempatkan paragraf ini di wilayah kategori teks naratif. 

 Contoh tentang pemain yang akhirnya hengkang dari suatu klub karena 

tidak kunjung mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, kolumnis meng- 

ungkapkan lewat teks naratif: Paul Pogba, aset besar Prancis yang pernah 

digadang-gadang menjadi pengganti Paul Scholes di MU, tak sabar dengan pola 

pengentasan ala Ferguson. Ia merasa tidak at home karena tak kunjung diberi 

kesempatan bermain reguler, dan Juventuslah yang kemudian mendapat durian 

runtuh. Antonio Comte memercayai bakat muda itu sebagai starter di lini tengah 

Juve (paragraf ke-10). Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) Paul Pogba, pese-
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pak bola asal Prancis, pernah menjadi harapan para pencinta Manchester United 

untuk menggantikan Paul Scholes; (b) Paul Pogba merasa tidak at home di Man-

chester United karena Sir Alex Ferguson tidak kunjung memberinya kesempatan 

bermain reguler; (c) Paul Pogba kemudian memutuskan untuk pindah ke Juventus; 

(d) Paul Pogba mendapat kepercayaan dari Antonio Comte untuk menjadi starter 

di lini tengah Juventus. Temuan unsur-unsur cerita memantapkan keberadaan 

bagian ini di wilayah kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-11: Dari pemahaman awam, bukankah ironi besar manakala 

para pemain sekelas Kaka, Oziel, David Villa, Rooney, atau Kagawa tidak masuk 

dalam starting line up? Namun setiap pelatih memang punya otoritas taktikal 

yang tak mudah didikte. Oziel yang menjadi kepercayaan Jose Mourinho dan oleh 

Ronaldo diakui sebagai “pelayan” terbaik, hanya meringkuk di bangku cadangan 

karena Carlo Ancelotti  punya keyakinan berbeda. Bagian ini merupakan teks 

persuasif argumentatif. Basis argumennya bahwa setiap pemain memiliki hak 

prerogatif termasuk dalam menentukan pemain yang akan mendukung otoritas 

taktikalnya. Terkadang otoritas taktikal itu harus berbentutan dengan perspekstif 

awam yang akan sulit menerima pesepak bola sekelas Ricardo Kaka, Mesut Oziel, 

David Villa, Wayne Rooney, dan Shinji Kagawa tidak masuk dalam starting line 

up Basis argumen ini yang kemudian kolumnis persuasikan dengan  memanfaat- 

kan kalimat interogativa.  

Paragraf ke-12: Pertimbangan itulah, di luar kendali gaji, yang banyak 

mengikat hati seorang pemain, Persoalan “kerasan” dalam pemahaman verbal 

kondisi psikologis kebersamaan di lingkungan klub acap  tidak bisa dipahami 
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hanya dari sisi “keberadaan”. Ada nilai lain di balik wajah profesionalisme yang 

lebih mewujud dari rasa dan hati. Ia dipercaya, diberi peran, diterima fans, dan 

diakui oleh komunitasnya. Bagian ini mengusung teks persuasif argumentatif, 

berisikan opini kolumnis bahwa dalam relasi industrial sepak bola ternyata masih 

ada pertimbangan di luar kendali gaji besar yang membuat pemain kerasan di 

sebuah klub. Para pemain itu pun butuh juga dipercaya di starting line up, diberi 

peran di posisi reguler, diterima fans, dan diakui komunitasnya. Basis argumen 

inilah yang selanjutnya kolumnis persuasikan kepada khalayak pembaca.  

Paragraf ke-13, untuk kepribadian unik seperti Paul Pogba dan Mario 

Balotelli, perlu kebutuhan tambahan, yaitu adanya pengertian dari rekan-rekan 

setim, pelatih, dan lingkungannya. Lalu bagi pemain dengan kepribadian unik 

seperti Balotelli atau Pogba, kebutuhan tambahan untuk sebuah syarat 

kenyamanan adalah kondisi “dimengerti”. Ya dari rekan-rekannya, pelatih, serta 

lingkungannya. Basis argumen bagian ini adalah kekerasan pemain di suatu klub, 

selain kebutuhan mendapat kepercayaan di starting line up, mendapat peran di 

posisi reguler, fans menerimanya, dan komunitas mengakuinya, untuk pribadi-

pribadi tertentu, seperti Mario Balotelli dan Paul Pogba, perlu tambahan, yaitu 

mendapat pengertian dari teman-teman seklub, pelatih, dan lingkungan. Basis ar-

gumen inilah yang kolumnis persuasikan kepada para pembaca. Dengan demi- 

kian, paragraf ini merupakan teks persuasif argumentatif. 

 Paragraf ke-14 bermuatkan teks persuasif argumentatif: Jadi, apakah Ar- 

senal akan menjadi rumah yang mengayomi Mesut Oziel? Bagaimana lingkungan 

AC Milan menemukan kembali “Kaka yang hilang”? Atau masih adakah peluang 
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mempertautkan lagi chemistry Kagawa dengan MU? Basis argumen paragraf ini 

adalah harapan (sesuai dengan konteks persoalan pada saat kolom ini terbit pada 

15 September 2013), kelak Arsenal akan menjadi rumah yang mengayomi Mesut 

Ozil, lingkungan di A.C. Milan dapat merangkul lagi “Kaka yang hilang”, masih 

ada peluang untuk merekatkan chemistry Shinji Kagawa dengan Manchester 

United. Basis argumen ini yang kolumnis persuasikan melalui pemanfaatan kali-

mat interogativa kepada khalayak pembaca. 

 Paragraf ke-15: Semua akan terjawab oleh perjalanan waktu. Bisa jadi 

mereka benar-benar menemukan rumah yang seindah-indahnya, dari pertim- 

bangan  keberterimaan  atau gaji besar, tetapi bisa pula sebaliknya: mereka 

harus mencari lagi dan lagi .... Basis argumen paragraf ini menyorongkan opini 

kolumnis yang meyakini bahwa waktu akan membuktikan apakah mereka mampu 

menemukan rumah terakhir hingga datang panggilan untuk menggantungkan 

sepatu. Rumah yang mampu memuasi kebutuhan akan pertimbangan lingkungan 

nyaman dan kebutuhan akan besaran gaji yang pada tiap pemain relatif berlainan. 

Akan tetapi, bisa juga mereka merasa perlu mencari rumah-rumah lagi yang mam- 

pu memadukan target profesional mereka berupa gaji dan target kepuasan batin. 

Basis argumen inilah yang kolumnis per-suasikan kepada para pembaca.  

 

3.1.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

3.1.3.1  Tak Cukup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) 

Tak Cukup Hanya Ideologi (lihat Lampiran XV) memulai dengan sodoran teks 

persuasif argumentatif dalam kemasan  kalimat interogativa  tentang Arsene We- 
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nger yang dalam 10 tahun terakhir hanya mampu mengantarkan Arsenal sebagai 

penikmat permainan ketimbang memperkuat tradisi menjadi juara. Bahwa sebutan 

“Mr Arsenal” disematkan untuk Arsene Wenger, bukankah sebenarnya cukup 

menggambarkan identifikasi peran pelatih asal Prancis itu untuk klub London 

yang “selalu lebih menjadi penikmat permainan ketimbang memperkuat tradisi 

untuk menjadi juara”? Basis argumen paragraf ini adalah memperkuat tradisi ju-

ara juga perlu menjadi fokus pemikiran di samping terus mempertahankan 

ideologi bermain indah. Kemudian kolumnis mempersuasikan basis argumen ini 

melalui kekuatan kalimat interogativa. Dengan demikian, bagian ini merupakan 

teks persuasif argumentatif. 

 Paragraf ke-2 mengusung teks persuasif argumentatif, dengan julukan Mr 

Arsenal dan Sang Profesor seharusnya Arsene Wenger memiliki maqom yang le- 

bih dari rata-rata pelatih lain. Bahwa sebutan “Sang Profesor” disandangkan 

untuk Arsene Wenger, bukankah sebenarnya cukup menggambarkan identifikasi 

kualitas ilmu, ketuntasan kepakaran, ideologi doktrin, dan kedalaman jam ter- 

bang yang membedakan maqom-nya dari rata-rata pelatih lain? Basis argumen 

bagian ini adalah kualitas kepelatihan Arsene Wenger dalam proses pengujian 

untuk tantangan menciptakan tradisi kemenangan bagi Arsenal. Kembali dengan 

kekuatan kalimat interogativa, kolumnis mempersuasikan basis argumen ini ke-

pada khalayak pembaca. 

Paragraf ke-3 memuat opini kolumnis tentang masih perlukah seorang 

Arsene Wenger bagi Arsenal, jika dalam 10 tahun terakhir hanya menjadi klub 

elite yang menghuni jatah empat besar di Liga Primer Inggris tetapi selalu bukan  
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juara. Tetapi benarkah The Gunners tak hanya membutuhkan seorang “Mister” 

dan “Profesor” untuk mengangkat mereka dari labirin yang seolah-olah membe- 

lenggu sebagai klub elite yang hanya menghuni jatah “empat besar” tetapi selalu 

gagal memupuk tradisi sebagai sang penguasa? Basis argumen paragraf ini 

adalah waktu yang hampir sepuluh tahun ketidakmampuan meraih satu trofi pun 

(saat kolom ini terbit Arsenal masih dalam proses menyelesaikan laga di Liga 

Primer musim 2012-2013 dan belum merebut Piala FA musim 2013-2014 dan 

trofi Community Shield pada pramusim 2014-2015) merupakan penanda adanya 

kursi manajer yang tengah membara bagi Arsene Wenger. Kembali kekuatan ka- 

limat interogativa menjadi wahana bagi kolumnis untuk memersuasikan basis 

argumen tersebut. 

 Bagian selanjutnya merupakan wilayah narasi kilas balik, bahwa di masa 

lalu Arsene Wenger juga pernah mengantarkan Arsenal menjadi juara: Ketika 

mengantar Tony Adams dkk pada masanya untuk menjuarai Liga Primer pada 

1998, 2002, dan 2004, tak pelak Wenger menancapkan eksistensi kesejajaran 

dengan Alex Fergusson disusul Jose Mourinho di pentas persaingan. Dengan 

performa luar biasa, Arsenal juga mampu mencapai final Liga Champions 2006 

sebelum dihentikan Barcelona 2-1 dalam final yang sebelumnya diprediksi seba- 

gai the futuristic (paragraf ke-4). Pada paragraf ini terdapat unsur-unsur cerita. 

Bagian ini mengetengahkan peristiwa: (a) Arsene Wenger pernah mengantarkan 

Arsenal sebagai juara Liga Primer pada 1998, 2002, dan 2004; serta peristiwa (b) 

Arsene Wenger mengantar Arsenal sampai babak final Liga Champions 2006. 

Adanya unsur peristiwa dan individu sentral Arsene Wenger pada setiap peristiwa 
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itu berikut latar belakang waktu, semakin memantapkan eksistensi paragraf ini di 

wilayah kategori teks naratif. 

 Gaya permainan Arsenal pada ajang Liga Champions 2006 itu mendapat 

porsi narasi ringkas: Futuristik karena gaya permainan indah yang diusung kedua 

tim itu sangatlah menjanjikan. Barca dengan total football ala Frank Rijkaard, 

dan Arsene Wenger yang membentuk Arsenal sebagai kumpulan para pemain se- 

gar dengan one-two touch game yang simpel, indah, dan efektif (paragraf ke-5). 

Terdapat dua peristiwa pada paragraf ini: (a) pada final Liga Champions 2006 itu, 

Arsenal di bawah Arsene Wenger menggunakan gaya permainan sentuhan satu 

dua yang sederhana, indah, dan efektif; (b) sementara itu lawannya, Barcelona 

hadir dengan total football ala Frank Rijkaard. Kedua peristiwa ini mendapat ke-

lengkapan individu yang berperan sentral di dalamnya (Arsene Wenger dan Frank 

Rijkaaed) berikut latar belakang waktu (final Liga Champions yang berlangsung 

pada tahun 2006). Dengan keterpenuhan unsur-unsur cerita, paragraf ini berhak 

berada pada posisi di wilayah kategori teks naratif. 

 Narasi selanjutnya mengenai gugatan terhadap pendekatan ideologis Ar-

sene Wenger: Kini pendekatan ideologis Wenger mulai digugat seiring dengan 

posisi Arsenal yang tak pernah beranjak dari status “penantang”, bahkan musim 

ini (2012-2013-MJ) terancam kehilangan tiket Liga Champions karena performa 

yang labil (paragraf ke-6). Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) banyak kalang-

an yang menggugat pendekatan ideologis Arsene Wenger karena selalu gagal me-

raih trofi juara selama hampir sepuluh tahun (2004-2013) dan (b) pada musim 

2012-2013 terancam tidak dapat tiket ke Liga Champions karena performa tim 
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yang tidak stabil. Adanya peristiwa, lengkap dengan individu sentral yang ber-

main di dalamnya, Arsene Wenger, serta latar belakang waktu (musim kompetisi 

2012-2013), membuktikan adanya unsur-unsur cerita pada paragraf ini. Dengan 

demikian, paragraf ini merupakan teks naratif. 

 Narasi pun berlanjut: Berbagai analisis pun memojokkan Sang Profesor. 

Mulai dari kebandelannya mengindoktrinasikan permainan indah yang dipan- 

dang makin gampang terbaca lawan, kebijakan perekrutan yang lebih menguta-

makan pemain-pemain muda minim pengalaman, dan penjualan pilar-pilar “pe- 

mimpin” dalam tim yang tak tergantikan oleh kehadiran para pengganti (pa- 

ragraf ke-7). Peristiwa yang berkembang pada paragraf ini: (a) ketidakmampuan 

Arsene Wenger mempersembahkan trofi, karena dia terlalu mengindoktrinasi per-

mainan indah yang telah begitu mudah terbaca lawan; (b) selain itu, juga pende-

katan ideologisnya di balik pengutamaan perekrutan pemain-pemain muda yang 

kurang berpengalaman; (c) penjualan pemain-pemain kunci tanpa menyiapkan pe-

ngganti terlebih dahulu. Dengan adanya unsur-unsur cerita menjadikan posisi pa-

ragraf ini mantap di wilayah kategori teks naratif. 

 Kemudian narasi yang mengilustrasikan penjualan pilar pemimpin dalam 

tim: Ketika sang kapten Robin van Persie memilih bergabung dengan Manches- 

ter United, Wenger dituding membuat kesalahan terbesar karena fakta striker 

asal Belanda itu adalah top scorer mereka musim lalu (2011-2012-MJ) sekaligus 

simbol “hasrat permainan tim”. RvP memang tak bisa dicegah karena meng-

inginkan bermain untuk proyeksi gelar yang tidak pernah diraihnya bersama Ar- 

senal hingga usia merambat ke angka 29 (paragraf ke-8). Pada bagian ini terda-
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pat peristiwa: (a) Robin van Persie memilih hijrah dari Arsenal ke Manchester 

United; (b) pembiaran atas realitas (a) menyebabkan Arsena Wenger mendapat 

hujan kritik, karena Robin van Persie merupakan top scorer mereka pada musim 

2011-2012 dan simbol “hasrat permainan tim”; (c) kepergian Robbin van Persie 

karena mendambakan atmosfer kemenangan dengan raihan trofi yang tidak pernah 

dia rasakan di Arsenal. Adanya peristiwa lengkap dengan individu yang bermain 

di dalamnya (Arsene Wenger dan Robin van Persie) memantapkan bagian ini 

untuk berada di wilayah kategori teks naratif.  

Paragraf ke-9: Kepergian RvP menyusul kepindahan Samir Nasri ke 

Manchester City dan Cesc Fabregas ke Barcelona. Keduanya juga berdalih 

mengejar gelar. Pasukan Emirates pun terpereteli. Dan parahnya itu terkait 

dengan pilar-pilar kepemimpinan tim. Pada paragraf ini tersedia peristiwa: (a) 

kepindahan Robin van Persie itu didahului dua pemain pilar Arsenal lainnya, yaitu 

Samir Nasri ke Manchester City dan Cesc Fabregas ke Barcelona; (b) kedua pe-

main itu juga berdalih yang sama dengan Robin van Persie, yaitu demi perolehan 

gelar yang tidak mereka dapatkan di Arsenal. Adanya peristiwa dan individu yang 

bermain di dalamnya, membuktikan paragraf ini lebih dekat dengan entitas teks 

naratif. 

 Berikutnya narasi mengenai kekuatan skuad The Gunners yang masih ter-

sisa: Untungnya, Theo Walcott masih bisa diyakinkan dengan iming-iming pro-

yeksi gelar setelah Wenger mendatangkan Lukas Podolski, Santi Gazorla, Ger- 

vinho, dan Olivier Giroud. Keempatnya memang langsung “nyetel” dengan ira- 

ma dan peran-peran nyata, namun Arsenal tampaknya masih harus bangkit mem- 
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bangun konfidensi sebagai kekuatan baru, tradisi baru, dan itu jelas bukan untuk 

musim sekarang (2012-2013-MJ)  (paragraf ke-10). Di dalam paragraf ini terda-

pat peristiwa: (a) Arsene Wenger dapat meyakinkan Theo Walcott dengan iming-

iming proyeksi gelar; (b) untuk meyakinkan Theo Walcott, Arsene Wenger  

mendatangkan Lukas Podolski, Santi Gazorla, Gervinho, dan Olivier Giroud. 

Adanya peristiwa dan individu-individu yang terlibat di dalamnya merupakan 

rintisan indikasi bahwa paragraf ini cenderung lebih memenuhi persyaratan un-sur 

cerita, sehingga berhak berada di wilayah kategori teks naratif. 

 Sudah itu narasi berlanjut ke arah ekspektasi manajemen dan fans yang 

menginginkan Arsenal meraih kejayaan seperti di masa lampau: Kondisi inilah 

yang tampaknya menyulitkan posisi Wenger di tengah tekanan manajemen dan 

suporter yang menilainya terlalu lamban menyikapi keadaan, karena mestinya 

bukan baru sekaranglah The Gunners bangkit untuk merajut kembali kejayaan 

era Dennis Bergkamp dan Patrick Vieira (paragraf ke-11). Pada bagian ini terse-

dia peristiwa: (a) Arsene Wenget berada dalam tekanan manajemen dan suporter 

Arsenal yang menilainya terlalu lamban; (b) Arsene Wenger mendapat tuntutan 

agar segera bangkit sehingga Arsenal dapat meraih lagi masa kejayaan seperti 

pada era Dennis Bergkamp dan Patrick Vieira. Unsur-unsur cerita yang terepre-

sentasi dengan kehadiran peristiwa dan individu-individu yang menghidupkan 

peristiwa itu menandakan paragraf ini merupakan teks naratif. 

 Narasi seterusnya terbentuk dari kutipan tentang pandangan George Gra- 

ham terhadap Arsene Wenger: George Graham, arsitek 1986-1995, menyebut We- 

nger adalah pelatih terbaik dalam sejarah Arsenal, namun dalam beberapa tahun 
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terakhir perlahan-lahan kehebatannya menyurut. ”Mestinya ia mau melihat pada 

dirinya sendiri, mengapa hal yang bisa dia kerjakan pada awal-awal dia di sini 

tidak lagi dilakukan belakangan ini,” kata Graham  (paragraf ke-12). Di dalam 

paragraf ini terdapat peristiwa: (a) sebelum Arsene Wenger, Arsenal berada di 

bawah manajer George Graham, yang pernah mengarsiteki klub asal Kota London 

itu pada 1986-1995; (b) Arsene Wenger mendapat kritik dari George Graham, 

bahwa sekalipun Arsene Wenger adalah pelatih terbaik dalam sejarah Arsenal, 

tapi dalam tahun-tahun terakhir kehebatannya mulai menyurut. Adanya temuan 

peristiwa, individu-individu yang terlibat di dalamnya, dan pemakaian ekspresi 

se-macam “dialog” yang mengutip pernyataan langsung George Graham, membe-

rikan bukti paragraf ini lebih mantap berada di wilayah kategori teks naratif.   

 Narasi selanjutnya mengenai sorotan Sol Champbell terhadap kebiasaan 

Wenger menjual pemain bintang: Kebiasaan Wenger menjual bintang disorot Sol 

Champbell, bek dan mantan kapten yang juga melihat Arsenal kehilangan karak- 

ter kepemimpinan dalam tim. Ia menunjuk pemain hebat seperti Jack Wilshere 

yang mewakili pemain muda fantastis, namun jika berbicara tentang “hasil ak- 

hir” selalu dibutuhkan kepemimpinan. “Anda (Wenger-MJ) tidak cukup hanya 

dengan seorang yang penuh gairah, sedikitnya harus ada lima pemain sekelas 

itu,” katanya  (paragraf ke-13). Pada paragraf ini tidak sulit ditemukan unsur-

unsur cerita. Pada paragraf ini terdapat peristiwa: (a) Arsene Wenger memiliki 

kebiasaan menjual pemain-pemain bintang; (b) Arsene Wenger dengan kebiasaan-

nya itu mendapat sorotan Sol Champbell, bek dan mantan kapten Arsenal, karena  

dia melihat The Gunners kehilangan karakter kepemimpinan dalam tim; (c) Sol 
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Champbell mencontohkan Jack Wilshere, representasi pemain muda penuh gairah, 

yang memerlukan arahan kepemimpinan untuk mendapatkan hasil akhir yang 

memuaskan. Keberadaan peristiwa, individu-individu yang menghidupi peristiwa 

itu, berikut sertaan ekspresi semacam “dialog” berupa kutipan langsung pernyata-

an Sol Champbell, tak pelak lagi merupakan temuan bukti bahwa paragraf ini 

memiliki kedekatan entitas dengan teks naratif. 

 Narasi selebihnya terkait dengan tanggapan Arsene Wenger atas sejumlah 

kritik yang tertuju kepadanya: Lalu apa kata Sang Profesor? Ia merasa, Arsenal 

lemah dalam kekuatan fisik, elemen yang pada awal masa kepelatihannya 

merupakan salah satu poin keunggulan. Wenger menyebut sejumlah pemain yang 

pada waktu itu mewakili kelengkapan tim: teknik brilian dan fisik hebat seperti 

Vieira, Ian Wright, Lee Dixon, dan Martin Keown (paragraf ke-14). Di dalam 

paragraf ini terdapat peristiwa: (a) pada awal kepelatihannya di Arsenal, Arsene 

Wenger mendapat dukungan pemain yang memiliki teknik brilian dan fisik kuat, 

seperti  Patrick Vieira, Ian Wright, Lee Dixon, dan Martin Keown; (b) salah satu 

poin keunggulan Arsenal di masa awal kepelatihannya itu, menurut Arsene We-

nger, tidak banyak dia temui pada pemain-pemain di masa sekarang. Adanya 

peristiwa dan individu-individu yang menghidupi peristiwa itu merupakan bukti 

bagian ini cenderung berada di wilayah kategori teks naratif.  

Paragraf ke-15: Dengan para bintang mudanya yang gemerlap sekarang, 

ia butuh keseimbangan di tengah persaingan yang membutuhkan bukan hanya 

mental baja, tetapi juga fisik yang otot kawat balung wesi. Bagian ini merupakan 

teks persuasif argumentatif. Basis argumennya adalah dalam permainan sepak 

270 
 



bola faktor fisik tidak dapat terlupakan. Ia memberi pemenuhan syarat untuk se- 

buah tim dengan performasi maksimal, selain kegairahan dalam bermain bola dan 

teknik tinggi. Kolumnis pun memersuasikan basis argumen ini kepada khalayak 

pembaca. 

 Bagian seterusnya soal gaya permainan Arsenal yang berbeda dari sejum- 

lah klub Inggris lain: Dibandingkan dengan corak permainan MU, City, Chelsea, 

Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Everton, Arsenal ibarat unikum yang tak 

ditemukan pada tampilan kekuatan-kekuatan arus utama Liga Inggris. Ia berada 

di kutub keyakinan sendiri: permainan pendek rapat yang indah, aliran bola ba- 

gai  tak terputus, dan ketika sedang benar-benar “berada dalam harinya”, klub 

mana pun akan digelontor dengan skor tak terduga lewat proses-proses gol yang 

brilian (paragraf ke-16). Paragraf ini berisikan basis argumen berupa opini ko- 

lumnis tentang gaya permainan Arsenal yang berada di luar arus kekuatan utama 

klub-klub Inggris. Ketika Arsenal berada di puncak performasinya, proses-proses 

gol yang menunjukkan keajaiban sepak bola dapat terjadi. Kolumnis kemudian 

memersuasi basis argumen ini kepada khalayak pembaca. 

 Paragraf ke-17 berisikan teks persuasif argumentatif: Namun, ketika 

realitas “kekalahan yang tidak-tidak” sering diterima Theo Walcott cs, bukankah 

sesungguhnya Wenger diribetkan persoalan yang dari musim ke musim dia 

hadapi: inkonsistensi, instabilitas. Dan, itu berarti musim ini Arsenal harus 

menunda lagi titik pencapaian untuk memulai sebuah tradisi .... Basis argumen 

paragraf ini adalah Arsenal hingga musim 2012-2013 masih menghadapi persoal-

an klasik, yaitu inkonsistensi dan instabilitas, sehingga belum saatnya mengawali 
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tradisi juara. Kolumnis selanjutnya memersuasikan basis argumen ini kepada kha- 

layak pembaca.   

 

3.1.3.2   Kini, “Madrid Ancelotti” ... (18 Agustus 2013) 

Kini, “Madrid Ancelotti” ... (lihat Lampiran XVI) langsung menggebrak dengan 

suguhan teks naratif yang menggambarkan seputar suasana proses pergantian ma 

najer dari Jose Mourinho ke Carlo Ancelotti: Stadion Santiago Bernabeu ibarat 

tengah menggelar “ruwatan” untuk memulihkan keseimbangan ekologis. Dari 

aura panas memancar pada era Jose Mourinho ke kondisi normal di awal ke- 

pemimpinan Carlo Ancelotti. Transformasi suasana itu, bagi para penantang di 

La Liga, tak pelak adalah isyarat: Real Madrid tengah diliputi nyala gairah untuk 

kembali berkuasa di panggung yang semestinya (paragraf ke-1). Di dalam para-

graf ini terdapat peristiwa: (a) Real Madrid dalam proses peralihan dari manajer 

Jose Mourinho ke Carlo Anceloti di awal musim 2013-2014; (b) Real Madrid di 

masa Jose Mourinho penuh dengan aura panas menuju ke era Carlo Ancelotti 

yang menjanjikan keseimbangan ekologis; (c) perubahan manajer ini isyarat Real 

Madrid akan bangkit untuk kembali bertakhta di panggung juara. Dengan temuan 

peristiwa dan individu-individu yang menghidupi peristiwa itu, memberi jaminan 

bahwa bagian ini memang layak berada di wilayah kategori teks naratif.   

 Narasi berikutnya tentang sepak terjang Jose Mourinho ketika menangani 

Real Madrid: Mourinho dengan filosofi kepelatihan dan gaya personalnya selama 

tiga tahun memimpin Madrid pada 2010-2013, lebih banyak mewariskan luka 

interaksi internal, ditambah menaburkan representasi identitas sebagai public 
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enemy di atmosfer liga (paragraf ke-2). Paragraf ini memunculkan peristiwa: (a) 

Jose Mourinho selama tiga tahun mengarsiteki Real Madrid (2010-2013) lebih 

banyak meninggalkan ketegangan di dalam relasi internal klub; (b) Jose Mourin-

ho juga lebih sering menampilkan diri sebagai musuh publik selama masa terse-

but. Berdasarkan temuan peristiwa dan individu yang terlibat di dalamnya serta 

latar belakang waktu, paragraf ini telah memenuhi unsur-unsur cerita sehingga 

layak berada di wilayah kategori teks naratif. 

 Dengan memanfaatkan kalimat imperatif untuk lebih menghidupkan ima-

jinasi dan melibatkan publik pembaca, kolumnis melanjutkan narasinya:  Simak- 

lah betapa panas kondisi ruang ganti Madrid. Para pemain terbelah dalam kubu 

Iker Casillas dan Sergio Ramos di satu pihak, dengan kubu Portugal. Cassilas, el 

capitano tim nasional Spanyol berusaha menjaga hubungan dengan para pemain 

Barcelona, namun sikap-sikap Mourinho, khususnya dalam el clasico tak me- 

ngompromikan kemoderatan logika Casillas itu. Barca, (menurut Jose Mourinho 

dan kelompok Portugalnya-MJ), baik secara teknis, sepak bola, maupun per- 

spektif politik adalah musuh besar yang harus ditindas (paragraf ke-3). Di dalam 

paragraf ini muncul peristiwa: (a) di masa Jose Mourinho, para pemain Real 

Madrid terbelah dua, yaitu kelompok Portugal (Jose Mourinho berdiri di kubu ini) 

dan kelompok Iker Cassilas dan Sergio Ramos; (b) kedua kekolompok di tubuh 

Real Madrid ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap Barcelona; (c) ke-

lompok Iker Cassilas dan Sergio Ramos yang bersikap moderat lebih memilih 

menjaga hubungan dengan para pemain Barcelona; (d) kelompok Portugal (Jose 

Mourinho termasuk di dalamnya) berpandangan, para pemain Barcelona adalah 
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musuh besar secara teknis sepak bola ataupun perspektif politik. Temuan unsur-

unsur cerita, yaitu peristiwa dan individu-individu yang menghidupi peristiwa itu 

menjadikan bagian ini lebih dekat dengan teks naratif. 

 Wilayah narasi seterusnya tentang masa akhir Jose Mourinho di Real Ma-

drid: Periode panas el clasico dengan segala ekspresi politiknya lewat pendekatan 

konfliktif Mou, bagai bara yang tersiram minyak. Imbas interaksi yang buruk 

dengan sejumlah pemain pilar dan ikon klub akhirnya menyudahi petualangan 

pria Portugal itu, yang sebelumnya bersinar bersama Porto, Chelsea, dan Inter-

nazionale Milan. Garis “selalu sukses dengan klub mana pun”, sirna di Madrid 

lebih karena pergulatan ekspresi sikapnya sendiri (paragraf ke-4). Pada paragraf 

ini tidak sulit untuk menemukan unsur-unsur cerita. Peristiwa yang tersajadi pada 

bagian ini: (a) Jose Morinho menyudahi karier manajerialnya di Real Madrid 

karena konflik yang semakin meruncing dengan sejumlah pemain pilar dan ikon 

klub; (b) Jose Mourinho sebelumnya sukses menukangi Porto, Chelsea, dan Inter-

nazionale Milan; (c) Jose Mourinho kali gagal karena pergulatan sikapnya ketika 

menangani Real Madrid. Adanya peristiwa-peristiwa yang selalu menampilkan 

individu yang sama menjadi bukti kehadiran unsur-unsur cerita di paragraf ini, 

sehingga ia berhak berada di wilayah kutub kategori teks naratif. 

 Narasi tentang Carlo Ancelotti muncul pada bagian berikutnya: Dari se-

jumlah kandidat yang beredar, Carlo Ancelotti hadir lebih mirip sebagai dekon-  

struksi untuk Mourinho. Sukses bersama Paris St Germain, Italiano yang meng- 

awali karier bersama Parma, sukses melakukan revolusi di AC Milan, lalu men- 

dampingi Chelsea itu adalah pribadi yang bertolak belakang dengan performa 
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Jose Mourinho  (paragraf ke-5). Peristiwa-peristiwa yang muncul di bagian ini 

adalah (a) Carlo Ancelotti memiliki karakter yang bertolak belakang dari Jose 

Mourinho; (b) Carlo Ancelotti mengawali kariernya sebagai manajer bersama 

Parma; (c) Carlo Ancelotti sukses melakukan revolusi di A.C. Milan; (d) Carlo 

Ancelotti kemudian mendamping Chelsea; (e) Carlo Ancelotti juga sukses dengan 

Paris St Germain. Temuan unsur cerita tersebut mendekatkan entitas paragraf ini 

dengan teks naratif. 

 Kemudian narasi tentang deskripsi personal Ancelotti: Ia bukan sosok aro- 

gan, jauh lebih cool, dan setiap pemain yang pernah berinteraksi selalu me- 

nyimpulkan Don Carlo adalah pengayom yang memberi ketenteraman di ruang 

ganti. Suasana tenteram itulah ungkapan caranya memotivasi. Pendekatan perso- 

nal dan kebapakan menjadi ciri khas eks gelandang Milan yang pernah disebut-

sebut sebagai “pengumpan dengan presisi sangat melayani” itu (paragraf ke-6). 

Peristiwa yang terdapat dalam bagian ini: (a) Carlo Ancelotti sosok yang mem-

beri ketenteraman semua pemain di ruang ganti; (b) Carlo Ancelotti memiliki ke-

mampuan melakukan pendekatan personal dan kebapakan. Unsur cerita ditemu-

kan di paragraf ini, sehingga dapat dimasukkan ke wilayah kategori teks naratif. 

 Kolumnis menyediakan teks naratif tentang perbedaan pendekatan antara 

Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti: Kalau Mourinho lekat dengan doktrin-dok- 

trin karakter pemenangan  yang ibarat “bermain dengan cara apa pun untuk 

menghasilkan kemenangan”, pendekatan Ancelotti tecermin dari temuan penting- 

nya untuk posisi Andrea Pirlo di AC Milan (paragraf ke-7). Di dalam paragraf ini 

tersedia peristiwa: (a) Jose Mourinho memiliki doktrin kemenangan bermain de-
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ngan segala cara untuk meraih kemenangan; (b) Carlo Ancelotti memiliki doktrin 

kemenangan dengan menempatkan pemain pada posisi tepat dalam sebuah tim 

sebagai kunci strategi pemenangan, seperti posisi Andrea Pirlo di A.C. Milan. 

Kedua peristiwa sebagai unsur cerita pada paragraf ini menjadikan ia lebih dekat 

dengan entitas teks naratif. 

Narasi selanjutnya: Dengan kematangan sebagai regissieur, Pirlo dibentuk 

sebagai seorang play maker tak tertandingi, yang beroperasi di belakang tiga 

gelandang. Ancelotti mematenkan peran itu sebagai deep-lying midfielder yang 

belum seorang pemain pun mampu memainkan sebaik Pirlo (paragraf ke-8). Para-

graf ini menguraikan strategi Carlo Ancelotti menjadikan Andrea Pirlo menem-

pati posisi yang penting dan relatif unik di tubuh A.C. Milan. Pada bagian ini ter-

hidang peristiwa: (a) Carlo Ancelotti membentuk Andrea Pirlo sebagai play ma-

ker yang bermain di belakang tiga gelandang; (b) Carlo Ancelotti mematenkan pe-

ran Andrea Pirlo itu sebagai deep-lying midfielder. Temuan unsur-unsur cerita 

berupa peristiwa dan individu-individu yang menghidupi peristiwa itu membuat 

kecenderungan paragraf ini berada di wilayah kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-9:  Maka, kini banyak yang menanti sentuhan seperti apa yang 

akan dia bawa untuk Madrid, dengan menyusun kembali puzzle kekompakan 

setelah era Mou yang penuh gejolak? Basis argumen bagian ini adalah seputar 

ekspektasi terhadap kemampuan Carlo Ancelotti menyusun kepingan-kepingan 

kekom- pakan yang terserak setelah periode Jose Mourinho yang penuh gejolak 

itu. Kemudian kolumnis memersuasikan basis argumen tersebut melalui kekuatan 
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kalimat interogativa kepada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini me-

rupakan teks persuasif argumentatif.  

 Kembali teks naratif menjadi “kendaraan” kolumnis untuk menggambar-

kan tentang gebrakan pertama Carlo Ancelotti di Real Madrid dengan memperko-

koh lini tengah: Madrid gagal mendapatkan Gareth Bale, namun keberhasilan 

merekrut Isco sebagai pemain muda terbaik Spanyol saat ini adalah proyeksi 

terpenting tentang lini tengah  El Merengues. Jika dalam uji coba pramusim 

Ancelotti memercayai penuh Mesut Oziel sebagai pusat permainan tim, diperki- 

rakan lini tengah Madrid akan makin kaya dengan energitas Isco (paragraf ke-

10). Di dalam bagian ini terdapat peristiwa: (a) Real Madrid belum mendapatkan 

Gareth Bale (Catatan: Pada  saat kolom ini terbit, 18 Agustus 2013, proses negosi- 

asi Madrid dan Hotspur tentang Bale masih berlangsung, dan kolumnis keburu 

menyimpulkan Madrid gagal mendapatkan Bale. Ternyata kemudian Los Blancos 

sukses memperoleh servisnya. Amir Machmud N.S menulis Bos Besar Bernabeu, 

2 September 2013 [Lampiran VII A] yang mengisahkan kulanuwun Gareth Bale 

ke Real Madrid). Kemudian, terdapat peristiwa (b) Real Madrid sukses merekrut 

Isco untuk memperkuat lini tengah bersma Mesut Oziel. Temuan unsur-unsur 

narasi berupa peristiwa dan individu yang menghidupi peristiwa tersebut menem- 

patkan bagian ini di wilayah kategori teks naratif. 

 Paragraf ke-11:  Kita menangkap kegairahan dalam pemulihan interaksi 

internal dan “kondisi ekologis” Madrid ini akan menjadi energi dahsyat, jauh 

lebih dahsyat ketimbang aura kebencian kepada setiap lawan yang dipancarkan 

dari naluri mind game di era Mourinho. Basis argumen bagian ini adalah mind 
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game Carlo Ancelotti yang merupakan dekonstruksi Jose Mourinho di bawah 

upaya pemulihan “kondisi ekologis” di Real Madrid dengan energi yang lebih 

taktis dan fokus kepada keindahan permainan sepak bola. Bukan energi seba- 

gaimana dalam era Jose Mourinho yang senantiasa menanamkan aura kebencian 

kepada setiap lawan. Kolumnis kemudian memersuasikan basis argumen ini ke-

pada khalayak pembaca. Dengan demikian, bagian ini lebih mantap berada di 

wilayah kategori teks persuasif argumentatif.  

 Bagian selanjutnya kolumnis menyinggung tentang Barcelona: Ketika 

pada saat yang sama sang rival utama, Barcelona, juga sedang meretas kolek- 

tivitas baru dengan kehadiran pelatih Gerardo Martino, jelas tensi pacuan kuda 

akan berlangsung di antara dua kekuatan utama La Liga itu  (paragraf ke-12). 

Basis argumen bagian ini, pada awal musim 2013-2014 mitra duel el clasico Real 

Madrid, yakni Barcelona, juga tengah berbulan madu dengan harapan meraih 

prestasi yang lebih baik bersama Gerardo Martino, kolumnis pada saat itu mem-

prediksi tingkat persaingan dua kekuatan utama La Liga itu akan semakin sengit. 

Kolumnis selanjutnya memersuasikan basis argumen ini kepada para pembaca.  

 Paragraf ke-13: Kegagalan Madrid mendatangkan Bale berkebalikan de- 

ngan sukses Barca menyatukan dua bakat terbesar sepak bola saat ini: Lionel 

Messi dan Neymar Junior. Namun apa- kah dua kehebatan itu bisa cepat menyatu 

sebagai kolaborasi mengerikan pada musim ini, waktu juga yang akan menjawab. 

Artinya, penyatuan keping-keping potensial puzzle Madrid  tidak akan terlalu 

terganggu oleh “teror” duet Messi-Neymar yang belum tentu langsung nyetel 

(Catatan: bagian kalimat awal Kegagalan Madrid mendatangkan Bale, dapat di-
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pahami sekali lagi pada  saat kolom ini terbit, 18 Agustus 2013, proses negosiasi 

Madrid dan Hotspur tentang Bale masih berlangsung, dan kolumnis keburu 

menyimpulkan Madrid gagal mendapatkan Bale. Ternyata kemudian Los Blancos 

sukses memperoleh servisnya. Amir Machmud N.S menulis Bos Besar Bernabeu, 

2 September 2013 [Lampiran VII A] yang mengisahkan kulanuwun Gareth Bale 

ke Real Madrid). Basis argumen bagian ini adalah optimisme kolumnis bahwa 

penyatuan keping-keping potensial puzzle Real Madrid tidak akan terlalu terteror 

dari penyatuan duet Lionel Messi dan Neymar di Barcelona. Kolumnis selanjut-

nya memersuasikan basis argumen ini kepada publik pembaca. Dengan demikian, 

bagian ini tak pelak lagi merupakan teks persuasif argumentatif. 

Paragraf  ke-14: “Madrid Ancelotti” diperkirakan akan berbeda dari 

“Madrid Mourinho” dalam totalitas filosofi dan taktik. Representasi identitas 

sebagai “musuh politik” Barca boleh jadi masih akan menyelimuti setiap perte- 

muan dengan pasukan Catalan, namun tensi egosentrisme dengan mengembang- 

kan ekspresi yang di luar kendali tentu akan berbeda. Ancelotti jelas lebih cool 

dibandingkan dengan Mourinho  yang selalu membara di tengah tradisi klasik 

arus psy war dengan kubu lawan. Basis argumen paragraf ini adalah pandangan 

kolumnis, Real Madrid di bawah Carlo Ancelotti akan lebih terkendali mele- 

tupkan ekspresi yang merepresentasikan diri sebagai “musuh politik” pasukan Ca- 

talan, Barcelona. Kolumnis pun memersuasi basis argumen ini kepada para pem- 

baca. Begitulah bagian ini telah “menakdirkan” dirinya sendiri sebagaia teks per-

suasif argumentatif. 
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 Setelah ada pancingan kalimat interogativa dengan jawaban yang memas-

tikan bahwa Real Madrid di bawah Carlo Ancelotti secara taktikal akan lebih 

atraktif, teks naratif pun bergulir. Kolumnis terlebih dahulu mendeskripsikan 

secara ringkas Jose Mourinho dalam konstelasi perbandingan: Apakah Madrid 

akan bermain lebih agresif? Secara taktikal jelas ya. Mou, dengan karakter kuat 

pemenangan, tak memedulikan “kecantikan” performa tim, seperti ketika ia 

melambungkan Porto, Chelsea, dan Inter. Yang penting adalah fungsi-fungsi 

pemenangan untuk mengunci gelar  (paragraf ke-15). Basis argumen bagian ini 

adalah keyakinan kolumnis pada saat itu bahwa Real Madrid akan semakin agre-

fif secara taktikal dan tidak akan seperti Jose Mourinho yang hanya memiliki ka-

rakter kuat soal pemenangan tetapi tidak terlalu memedulikan keindahan perfor-

ma. Kolumnis lalu memersuasikan basis argumen ini ke publik pembaca. Para- 

graf ini pun menempatkan posisi di wilayah kategori teks persuasif argumentatif 

 Bagian selanjutnya narasi tentang Carlo Ancelotti dengan raihan prestasi 

sebelumnya bersama A.C. Milan dan Chelsea: Dengan konsep keseimbangan, 

Ancelotti sempat lebih menggairahkan kerancakan permainan Chelsea, namun ia 

tak cukup punya waktu untuk menanam karakter seperti ketika membentuk AC 

Milan dengan performa stabil dan indah walaupun berpenggawa  rata-rata tua 

(paragraf ke-16). Peristiwa yang tersedia pada paragraf ini: (a) Carlo Ancelotti de- 

ngan konsep keseimbangan antara permainan indah dan karakter pemenangan 

yang kuat pernah menggairahkan kerancakan permainan Chelsea; (b) Carlo Ance-

lotti mampu membentuk karakter performa yang stabil dan indah bersama A.C. 

Milan dengan rata-rata pemain yang sudah tidak muda lagi. Adanya unsur cerita 
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peristiwa dan individu yang menghidupi peristiwa itu, menjadikan paragraf ini 

mantap di wilayah kategori teks naratif.  

 Paragraf ke-17: Amunisi yang dimiliki Madrid saat ini lebih dari modal 

yang Ancelotti racik di AC Milan, di Chelsea, dan di PSG. Ia punya segalanya, 

keseimbangan di semua lini, taburan bintang di hampir semua posisi. “Madrid 

Ancelotti” pasti menjadi magnet utama La Liga, tentu di samping duet “keajaiban 

sepak bola” Messi-Neymar di Barcelona. Basis argumen bagian ini adalah 

suguhan opini kolumnis bahwa modal pemain Carlo Ancelotti di Real Madrid kali 

lebih baik daripada ketika dia  mengarsiteki A.C. Milan, Chelsea, dan Paris Saint 

Germain. Dia memiliki kekuatan berimbang dengan taburan bintang di semua lini. 

Kolumnis meyakini, Real Madrid akan menjadi salah satu magnet utama di La 

Liga di samping Barcelona. Basis argumen inilah yang kemudian dipersuasikan 

oleh kolumnis kepada para pembaca. Dengan demikian, bagian ini merupakan 

teks persuasif argumentatif.  

 

3.1.3.3   Secepat Apakah MU Bangkit?  (2 Maret 2014) 

Secepat Apakah MU Bangkit? (lihat Lampiran XVII) langsung menyodorkan teks 

persuasif argumentatif tentang potret Manchester United dewasa ini, sesuai de- 

ngan rujukan penanda waktu saat kolom ini terbit: Cakra manggilingan. Pusaran 

roda kehidupan. Itukah yang kini sedang melilit Manchester United? Ya, ada 

masa-masa ketika Pasukan Old Trafford itu berkibar di pusaran kejayaan, dan 

kini mereka mengunyah saat-saat pahit dalam siklus “nasib” yang tak jelas 

kapan berakhir. Merangkak, tergulir ke bawah, menapak naik, jatuh lagi ke ba- 
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wah (paragraf ke-1). Basis argumen pada bagian ini adalah perjalanan sejarah 

Manchester United terkadang berada di atas (mengalami masa-masa keemasan)  

dan terkadang berada di bawah (mengalami masa-masa sulit). Kolumnis kemudi-

an memersuasikan basis argumen ini kepada publik pembaca, antara lain dengan 

memanfaatkan kekuatan kalimat interogativa. 

 Paragraf ke-2: Setiap klub sepak bola dalam rerata perjalanan keolah- 

ragaan tanpa kecuali pastilah menghadapi fenomena alamiah itu. Siklus atas tak 

selalu bisa dicencang untuk menghentikan roda ketika atlet atau klub tengah 

berjaya di wilayah keperkasaan. Tak pula ia terus menghuni dasar roda, hanya 

terbelenggu  kekalahan demi kekalahan. Basis argumen paragraf ini adalah per-

jalanan klub sepak bola memang ada masa-masa saat kemenangan demi keme-

nangan berpihak, dan sebaliknya ada masa-masa ketika kekalahan demi kekalahan 

acap kali datang menghampiri. Namun kolumnis meyakini hal itu sebagai feno- 

mena alami, tak selamanya suatu klub berada di siklus bawah terus sebagaimana 

tak selamanya berada di siklus bawah. Basis argumen inilah yang dipersuasikan 

oleh kolumnis kepada publik pembaca. Dengan demikian, bagian ini berhak me-

mosisikan diri di wilayah kategori teks persuasif argumentatif. 

Paragraf ke-3: Di antara siklus itulah, di tengah sebuah keterpurukan, kita 

sering menghadirkan mantra sakti “kebangkitan”. Bakal bangkitkah raksasa 

sepak bola Inggris dan salah satu kekuatan Eropa itu dari hasil-hasil buruk yang 

menghantui hampir di sepanjang musim ini?  Basis argumen paragraf ini adalah 

opini kolumnis yang menekankan, bahwa di antara kedua siklus itu bermain 

mantra sakti “kebangkitan”. Kolumnis kemudian memersuasikan basis argumen 
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ini kepada khalayak pembaca. Lagi-lagi, dia memanfaatkan kekuatan kalimat in-

terogativa. Paragraf ini, oleh karena itu lebih dekat dengan entitas teks persuasif 

argumentatif. 

 Bagian selanjutnya berisikan komentar Roy Keane tentang penampilan 

United: Kekecewaan mantan kapten MU Roy Keane terekspresikan sebagai 

lecutan tajam bagaimana seharusnya MU kembali menemukan touch permain- 

annya. Keane menyebut, kekalahan 0-2 dari Olympiakos Yunani dalam fase 

knock out Liga Champions karena Setan Merah bermain sangat datar, sama 

datarnya dengan ekspresi dan pernyataan Michael Carrick dalam sesi wa- 

wancara  (paragraf ke-4). Di dalam paragraf ini tidak sulit menemukan unsur-

unsur cerira. Pada bagian ini tersaji peristiwa: (a) Roy Keane, mantan kapten 

Manchester United, ketika diwawancarai media, mengemukakan kekalahan The 

Red Devils 0-3 atas Olympiakos Yunani pada leg pertama fase knock out Liga 

Champions, karena Pasukan Old Trafford bermain datar; (b) tingkat kedataran 

permainan Manchester United itu sama dengan kedataran ekspresi dan pernyataan 

Michael Carrick yang juga diwawancarai media pada saat yang bersamaan. Ada-

nya unsur-unsur cerita, seperti peristiwa, individu yang terlibat di dalamnya, latar 

belakang kejadian dari materi percakapapan dalam wawancara, memantapkan po-

sisi bagian ini di wilayah teks naratif. 

 Keane masih terdapat dalam wilayah narasi selanjutnya: Keane yang di- 

kenal sebagai kapten berkarakter dengan determinasi tinggi, meletupkan “pelu-

ru”-nya. “Wawancara itu sama datarnya dengan penampilan mereka. Hanya 

menyisakan sedikit antuasiasme. Mereka terus mengatakan, ‘Ah, ya, ada laga 
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berikutnya. Laga berikutnya.’ Bagi beberapa di antara mereka, tidak akan ada 

lagi laga berikutnya ...”  (paragraf ke-5). Bagian ini menyuguhkan peristiwa: (a) 

Roy Keane berkomentar dalam suatu wawancara dengan media, permainan Man-

chester United dalam laga tersebut hanya menyisakan sedikit antuasiasme para 

pemain; (b) Roy Keane dalam wawancara dengan media itu mengemukakan, se-

bagian dari mereka menghibur diri dengan harapan masih ada waktu untuk ber-

main lebih baik lagi pada laga berikutnya. Ketersediaan unsur-unsur cerita, yaitu 

peristiwa dan individu yang menghidupi persitiwa itu, mendekatkan posisi para-

graf ini dengan sosok teks naratif.   

 Paragraf ke-6: Komentar Keane jelas memerahkan telinga keluarga besar 

United, tetapi juga termaknai sebagai pecut yang mengingatkan tentang 

“antusiasme”. Kurang antusiaskah Patrice Evra dan kawan-kawan, sehingga 

performa mereka sejauh ini tidak menumbuhkan gairah kebangkitan? Kalah, 

kalah, kalah, menang, kalah lagi dan fans MU pun prihatin: karakter permainan 

era Alex Ferusson perlahan-lahan memudar. Basis argumen dalam paragraf ini 

adalah tentang nilai penting antusiasme para pemain dalam menggairahkan ke- 

bangkitan klub. Ketiadaan antusiasme itu pula yang menyirnakan secara perlahan 

karakter permainan ala Sir Alex Fergusson. Kemudian kolumnis memersuasikan 

basis argumen ini kepada pembaca, dengan antara lain juga meminjam kekuatan 

kalimat interogativa. Dengan demikian, bagian ini lebih menjejakkan kaki eksis-

tensinya di wilayah kategori teks persuasif argumentatif. 

 Narasi berikutnya kilas balik kejayaan Manchester United: United kehi- 

langan banyak elemen seni dalam karakter permainan yang dibangun Fergie se- 
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jak 1990-an. Kita tak lagi menyaksikan hiperaktivitas bek hebat ala Peter Parker, 

Denis Irvin, dua bersaudara Gary dan Philip Neville yang tajam menyisir sayap, 

mengirim umpan silang yang dikonversi oleh striker-striker hebat Mark Hughes, 

Andy Cole, Dwight York, Louis Saha, Ruud van Nistelrooy  (paragraf ke-7). Di 

dalam paragraf ini tidak sukar menemukan unsur-unsur cerita. Pada bagian ini ter-

sedia peristiwa: (a) Manchester United mengalami banyak kehilangan elemen seni 

dalam karakter permainannya yang merupakan jerih pengideologian Sir Alex Fer-

gusson semenjak 1990-an; (b) Manchester United tidak lagi mempunyai bek hebat 

penuh hiperaktivitas, seperti Peter Parker, Denis Irvin, Gary Neville, dan Philip 

Neville yang mampu menyisir sayap dengan tajam dan mengirim umpan silang; 

(c) Manchester United tidak lagi memiliki striker-striker hebat Mark Hughes, 

Andy Cole, Dwight York, Louis Saha, dan Ruud van Nistelrooy yang mampu 

dengan cerdas mengonversi umpan-umpan silang itu menjadi gol-gol indah. Ada-

nya peristiwa dan individu-individu yang menghidupi peristiwa itu, memantap-

kan posisi paragraf ini cenderung ke wilayah kategori teks naratif. 

 Narasi selanjutnya mengenai kekuatan sayap yang menjadi tumpuan stra-

tegi permainan Manchester United: Permainan MU lekat bertumpu pada kekuatan 

sayap sejak era Andrei Kancheiskis, Jesper Blomquist, Paul Poborsky, Ryan 

Giggs, David Beckham, dan memuncak di era Cristiano Ronaldo. Suka atau tidak 

suka, dua sayap yang sekarang, Antonio Valencia dan Ashley Young, tak semeng-

kilap para pendahulunya  (paragraf ke-8). Pada paragraf ini tersedia peristiwa: (a) 

Manchester United di masa lalu lekat bertumpu pada kekuatan sayap mulai era  

Andrei Kancheiskis, Jesper Blomquist, Paul Poborsky, Ryan Giggs, David Beck- 
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ham, dan memuncak di era Cristiano Ronaldo; (b) Manchester United di masa 

David Moyes dengan andalan dua pemain sayap, Antonio Valencia dan Ashley 

Young, belum memiliki kekuatan yang sehebat para pendahulunya itu. Adanya 

peristiwa dan dukungan individu-individu yang menghidupi peristiwa itu, me-

nempatkan paragraf ini di posisi yang lebih dekat dengan teks naratif. 

 Kualitas kepemimpinan di lini tengah, juga tak lepas dari sejarah kejayaan 

Manchester United: Sejarah United juga tak terlepas dari mutu kepemimpinan di 

lini tengah. Bryan Robson, Eric Cantona, dan Roy Keane adalah persambungan 

“nyawa tim” dari generasi ke generasi kejayaan. Mereka itulah pengendali dan 

“pembeda” yang mampu mendiktekan permainan hendak dibawa ke mana (pa- 

ragraf ke-9). Di dalam paragraf ini juga terhidang peristiwa: Manchester United di 

masa David Moyes tidak lagi memiliki kualitas kepemimpinan di lini tengah se-

besar Bryan Robson, Eric Cantona, dan Roy Keane yang mampu menjadi “nyawa 

tim” manakala The Red Devils tengah merenda kejayaan dahulu. Mereka mampu 

menjadi pengendali permainan. Berdasarkan temuan peristiwa dan individu-indi-

vidu yang bermain di dalamnya, paragraf ini merupakan teks naratif.  

 Paragraf ke-10, berisikan teks naratif seputar kehilangan karakter permain- 

an menjadi masalah serius bagi klub yang memiliki tradisi besar kejayaan. Guna 

menemukan kembali karakter permainan itu, pelatih pun memberikan pengobatan: 

Dinamika permainan memang bergerak dengan tantangan pada masa masing-

masing. Namun kehilangan karakter tentu menjadi masalah besar bagi sebuah 

tim dengan tradisi besar kejayaan. AC Milan misalnya, kini juga mengalami 

masa-masa sulit seperti yang sedang dihadapi MU. Pada paragraf ini terdapat pe-
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ristiwa: A.C. Milan pernah mengalami masa sulit, masa ketika karakter tim hi-

lang, sebagaimana terjadi dengan Manchester United di era David Moyes. Ke-

beradaan peristiwa dan kelompok individu (terepresentasi dalam klub), sedikit-

nya dapat mendorong pemberadaan bagian ini ke wilayah kategori teks naratif.  

Teks naratif bergerak pada bagian selanjutnya: Kisah tentang hairdrier 

treatment Sir Alex di ruang ganti yang kerap dijadikan bahan olok-olok media, 

sejatinya adalah “cara”, “jalan keluar” yang mungkin David Moyes pun punya 

gagasan serupa dengan gaya yang berbeda  (paragraf ke-11). Pada paragraf ini 

menyediakan peristiwa: Sir Alex Fergusson ketika menangani Manchester United 

memiliki resep hairdrier treatment di ruang ganti pemain untuk memotivasi ke-

bangkitan mereka. Adanya peristiwa dan individu yang menghidupi peristiwa itu 

menjadikan paragraf ini lebih tampak di atmosfer eksistensi sebagai teks naratif.  

Kemudian paragraf ke-12 mengusung teks naratif tentang treatment pela- 

tih: Treatment itu bisa membentuk karakter ketika yang ingin dibangkitkan adalah 

hasrat, loyalitas, dan determinasi untuk menghindarkan apa yang disebut Roy 

Keane sebagai “tiadanya antusiasme” dan penampilan yang “datar-datar saja”. 

Bagian ini merupakan lanjutan dari paragraf ke-11. Paragraf ini menutur-kan 

peristiwa: dalam treatment di ruang ganti itu, tujuannya adalah pembangkitan 

loyalitas dan determinasi, sehingga dapat melumat habis apa yang yang disebut 

Roy Keane sebagai  ketiadaan antusiasme dan performasi yang datar. Paragraf ke-

12 ini lebih merupakan pemberi keterangan naratif paragraf ke-11, sehingga cen-

derung berada di wilayah teks naratif. 
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Paragraf ke-13, menekankan betapa karakter sebuah tim itu erat terkait 

dengan ketersediaan pilar-pilar dan racikan skema tim. Karakter bermain juga tak 

lepas dari keberadaan pilar-pilar (dan) MU memilikinya di era Fergie pada 

setiap generasi racikan skema timnya. Pada bagian ini terdapat peristiwa: Man- 

chester United pada setiap generasi racikan skema Sir Alex Fergusson pada masa 

lalu selalu terdapat pilar-pilar itu. Adanya peristiwa lengkap dengan individu yang 

menghidupi peristiwa itu, menjadikan kecenderungan bagian ini merupakan teks 

naratif. 

Paragraf ke-14: Kini Moyes masih punya Nemanja Vidic, Wayne Rooney, 

dan Robin van Persie yang ditopang oleh sejumlah darah segar seperti Adnan 

Januzaj, Juan Mata, dan Denny Welbeck, namun cukupkah pilar-pilar itu ter- 

sokong oleh antusiasme para pemain dari berbagai posisi? Pada paragraf ini 

terdapat peristiwa: dewasa ini (paling tidak hingga kolom ini terbit pada 2 Maret 

2014) Manchester United memiliki pilar-pilar seperti Nemanja Vidic, Wayne 

Rooney, dan Robin van Persie berikut topangan darah muda seperti Adnan Ja- 

nuzaj, Juan Mata, Denny Welbeck. Hingga di sini, unsur-unsur cerita, yaitu 

peristiwa dan dukungan individu-individu yang menghidupi persitiwa, menja- 

dikannya berada di wilayah kategori teks naratif. Namun, jika dikaitkan dengan 

kalimat interogativa tentang masih ada keraguan tentang kekuatan antusiasme 

bermain yang menyokong performa The Red Devils dari lini ke lini, sesung- 

guhnya bagian ini juga dimasukkan ke dalam teks persuasif argumentatif karena 

melibatkan opini kolumnis. Dengan demikian, paragraf ini terbelah dua menjadi 

teks naratif (26 kata) dan teks persuasif argumentatif (12 kata). Akan tetapi, jika 
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mengacu pada berdasarkan besaran kata yang membangun teks masing-masing, 

dominasi lebih memberat pada teks naratif. 

Paragraf ke-15: Ketika Keane menyebut MU butuh enam pemain berkua- 

litas untuk bangkit, kita mungkin mempertanyakan: apakah pembangkitan antu- 

siasme harus didahului dengan kebutuhan belanja bintang? Apakah rekrutmen 

gaya Moyes sejauh ini gagal memberi pengaruh bagi soliditas tim, setidak-

tidaknya mempertahankan kerangka the winning team yang diwariskan Fergie? 

Basis argumen bagian adalah tentang syarat kebangkitan antusiasme para pemain 

Manchester United itu, perlu ditempuh dengan kebutuhan belanja bintang. Mun- 

cul pula pertanyaan, apakah perekrutan gaya David Moyes telah gagal memba- 

ngun kembali kesolidan tim. Kemudian kolumnis mempersuasikan basis argu-

men ini kepada khalayak pembaca dengan memanfaatkan kekuatan kalimat intero- 

gativa. 

Paragraf ke-16: Materi  pemain memang tak jauh berbeda, namun per- 

forma “datar” atau bergairah sebagian pastilah akan ditopang oleh kemam- 

puan memotivasi tim. Maka tugas Moyes akhirnya menjadi berlipat dari menyu- 

sun kembali kerangka yang tak lagi menghasilkan orkestrasi rancak, sekaligus 

mencegah penyebaran virus ketidaktuntasan. Basis argumen paragraf ini, tugas 

David Moyes adalah mencegah penyebaran virus ketidakantusiasan bermain itu. 

Kolumnis kemudian memersuasikan basis argumen ini kepada khalayak pembaca. 

Dengan demikian, bagian ini merupakan teks persuasif argumentatif.  

 Paragraf ke-17: Kebangkitan di tengah kepercayaan diri yang tergerogoti, 

tentu butuh proses dan waktu. Kini MU harus melawan perputaran roda 
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kehidupan dengan pendekatan manajemen yang tepat, sehingga modal sejarah, 

tradisi, dan materi pemain yang sebenarnya tidak jelek-jelek amat, tidak makin 

dibenamkan aura psikologis cakra manggilingan. Basis argumen paragraf ini 

adalah dengan pendekatan manajemen yang tepat, bekal sejarah, tradisi, kualitas 

pemain akan menjadi modal spirit untuk bangkit. Kolumnis pun kemudian 

memersuasikan basis argumen ini kepada para pembaca. Dengan demikian, para-

graf ini berhak mendapat tempat di wilayah kategori teks persuasif argumentatif. 

  

3.2  Penerapan Konsep-Konsep  Naratif 

3.2.1  Sudut Pandang (Angle) 

Manakala seorang kolumnis sepak bola menyikapi suatu event penting dari peris-

tiwa yang terkait langsung (pertandingan sepak bola itu sendiri dan prestasi pe- 

sepak bola, pelatih) ataupun tidak langsung dengan dunia si kulit bundar itu (sisi 

lain dari kehidupan pesepak bola, pelatih), dia dapat menarasikan melalui ber- 

bagai sudut pandang (angle).  

 Angle, menurut Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English 

(1987: 30), dalam kelas kata nomina (noun) salah satunya dapat bermakna point 

of view. Adapun point of view antara lain bisa merujuk ke artian posisi dari se- 

suatu sehingga dapat terlihat (position from which something is viewed). Dalam 

menentukan penyikapan terhadap peristiwa sepak bola sebagai titik pijak penu- 

lisan sebuah kolom, seorang kolumnis menetapkan terlebih dahulu posisinya da- 

lam memandang peristiwa sepak bola. 
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 Fulton (et al., 2005: 234) menekankan, jurnalis (termasuk juga kolumnis 

terutama yang mengawali kariernya sebagai jurnalis) memiliki pilihan mengguna- 

kan angle, seperti kepanikan moral, relasi industrial, cerita menakutkan, kebajikan 

cerita rakyat, isu kebijakan atau politik, dan kejadian yang lain daripada yang lain. 

Berdasarkan penelitian  ini, sudut pandang (angel) 17 kolom sepak bola Amir 

Machmud N.S. di rubrik “Free Kick” yang terentang dalam kurun pemuatan dari 

Desember 2012 hingga Maret 2014 dapat ditabelkan sebagai berikut: 

TABEL II 
Angle Kolom di Rubrik “Free Kick” 

 
Kolom Angle Keterangan 

   
1 Kebajikan cerita rakyat Individu yang baik tidak menonjolkan  

kelebihannya, rendah hati, tidak neko-
neko. 

   
2 Cerita yang menakutkan Bayang-bayang sad ending pemain bin- 

tang yang mulai tersingkir karena faktor 
usia. 

   
3 Kebajikan cerita rakyat Menjunjung kejujuran. Berani menolak 

pengesahan gol dari wasit karena merasa 
telah handsball . 

   
4 Kepanikan moral Jarang  ada pelatih yang mampu “menji-

nakkan” kekuatan Hulk dalam diri 
Balotelli. 

   
5 Kebajikan cerita rakyat Pemain melakukan proses pembelajaran 

diri melalui latihan terstruktur secara 
terus-menerus. 

   
6 Relasi industrial Masih ada sentuhan emosi irasional antara 

pemain dan bekas klubnya. 
   
7 Kepanikan moral Pemain bintang sekaliber Rooney lebih 

banyak dibangkucadangkan. 
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8 Relasi industrial Mekanisme penjualan pemain dari satu 
klub ke klub lain. Hukum untung rugi 
berlaku di sini. 

   
9 Kebajikan cerita rakyat Modus “reinkarnasi” mencakup keteram- 

pilan, kemampuan, keahlian yang semula 
merupakan style of play milik seorang 
pesepak bola di masa lalu. 

   
10 Kebajikan cerita rakyat Bangkit dengan spirit kejayaan sejarah 

klub selama puluhan tahun di Liga Italia 
Seri A. 

   
11 Kepanikan moral Klub besar yang terbiasa dengan atmosfer 

kemenangan tetapi kalah beruntun hanya 
selang enam hari di dua event berbeda. 

   
12 Relasi industrial Jumlah fans mereka di Indonesia yang be- 

sar menjadi pemerkuat promosi dan publi- 
sitas yang dapat mendorong keyakinan 
kalangan sponsor. 

   
13 Relasi industrial Kemenangan penuh makna bagian dari re- 

lasi industrial agar klub-klub yang mencip- 
takannya memiliki magnet secara 
ekonomi. 

   
14 Relasi industrial Di sela-sela hubungan profesional, 

ternyata terdapat pula sentuhan sisi-sisi 
manusiawi. 

   
15 Relasi industrial Tidak hanya cukup dengan gaya sepak 

bola atraktif, tetapi juga harus mampu 
mengoleksi kemenangan demi keme- 
nangan untuk menaikkan nilai jual klub. 

   
16 Kebajikan cerita rakyat Sosok Ancelotti yang tenang, tidak som- 

bong, dan pengayom adalah representasi 
kesatria. 

   
17 Kepanikan moral Sejarah prestasi masa lalu yang gemerlap 

dengan kejayaan, wajar jika terjadi 
kepanikan moral ketika terpuruk. 
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Uraian selanjutnya tentang pertanggungjawaban logis, mengapa sebuah kolom 

masuk ke dalam angel yang satu, sedangkan kolom yang lain masuk ke dalam 

angel yang berbeda. 

 

3.2.1.1  Kolom dengan Pusat Tematik Pemain 

Sudut pandang (angle) dalam “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012) adalah 

kebajikan cerita rakyat. Dalam cerita rakyat, termasuk cerita pewayangan menurut 

versi imajinasi para dalang Jawa, seorang tokoh yang baik pada umumnya memi- 

liki perangai yang tidak menonjolkan kelebihannya, rendah hati, meskipun dia 

mempunyai kemampuan-kemampuan luar biasa. Selain itu, tokoh itu juga tidak 

neko-neko dalam kehidupan sehari-harinya.  

Pilihan ungkapan Amir Machmud N.S. “kehidupan pribadinya yang nor- 

mal, kerendahhatian di tengah langit prestasi dan rekor demi rekor” semakin 

mempertegas sosok Lionel Andres Messi sebagai paduan Yudistira yang hati-hati 

berbicara dan menjunjung tinggi kejujuran, Bima yang lebih suka berjalan lurus-

lurus saja dalam menapaki jalan kehidupannya, berikut Nakula Sadewa yang tidak 

senang neko-neko. Angle ini bisa jadi merupakan hasil rekonstruksi Amir Mach- 

mud N.S. sebagai anggota kelompok masyarakat pendukung kebudayaan Jawa, 

ketika dia memandang sosok Lionel Messi. 

Sudut pandang (angle) Melodrama Frank Lampard (6 Januari 2013) 

adalah cerita yang menakutkan. Menurut konteks ini, cerita yang menakutkan soal 

bayang-bayang sad ending dari pesepak bola bintang, yang karena faktor usia 

sehingga tidak lagi mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap klub. 
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Kolumnis menarasikan Frank Lampard ketika baru berada dalam suatu bayang-

bayang menuju akhir karier sebagai pesepak bola profesionalnya tetapi belum 

mencapai akhir itu sendiri. Barangkali tahapan inilah yang lebih menyiksa dari- 

pada ketika kariernya benar-benar sudah berakhir.   

Sudut pandang Karena Ada “Handsball” ... (13 Januari 2013) adalah ke- 

bajikan cerita rakyat.  Dalam cerita pewayangan versi imajinasi para dalang Jawa, 

sosok kesatria adalah karakter-karakter yang memiliki kejujuran. Dalam konteks 

kekinian, pemain yang berjiwa kesatria, menurut sudut pandang kolumnis, me- 

rujuk pada mereka yang berani menolak pengesahan gol dari wasit karena dia 

merasa telah handsball sebelum membuat gol. 

Sudut pandang Tersenyumlah Balotelli ... (3 Februari 2013) adalah 

kepanikan moral. Dalam tautan ini, kepanikan moral itu merujuk pada kemung- 

kinan terburuk seorang Balotelli, tidak ada seorang pelatih pun yang mampu 

“menjinakkan” kekuatan Hulk dalam dirinya sehingga dapat menimbul- kan 

energi konstruktif untuk kehebatan suatu tim. 

Sudut pandang Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013) adalah 

kebajikan cerita rakyat. Kesatria yang baik adalah selalu memperbaiki kualitas diri 

dengan mencari kesaktian dan berani mendapatkannya dengan laku tirakat. David 

de Gea tentu tidak harus seperti para kesatria dalam dunia pewayangan yang ber-

tapa brata untuk mendapatkan “wahyu kesaktian” dari “Dewa Sepak Bola” 

sehingga mampu menemukan performa maksimal sebagai penjaga gawang. Tapa 

brata dalam konteks masa kini bisa memperoleh ruang interpretasi yang lebih 
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rasional sebagai proses pembelajaran diri melalui latihan terstruktur secara terus-

menerus. 

Sudut pandang Suka dan Luka Ronaldo ... (10 Maret 2013) adalah relasi 

industrial antara pemain dan klub. Terkadang masih ada  sentuhan emosi irasional  

di baliknya. Ketika Cristiano Ronaldo memutuskan untuk menerima tawaran Real 

Madrid pada 2009, sebetulnya relasi industrial dia dengan Manchester United 

sudah usai. Meski demikian, Ronalno merasa perlu menjaga tata krama sebagai 

mantan pemain Manchester United untuk menjaga perasaan publik sepak bola di 

Old Trafford dengan tidak melakukan selebrasi berlebihan manakala mencetak gol 

bagi klub tempatnya kini bernaung. 

Sudut pandang (angle) kolom Rona Rooney (21 Juli 2013) adalah kepa- 

nikan moral. Hal itu terjadi karena pembalikan perlakuan secara drastis. David 

Moyes (saat kolom ini terbit masih manajer Manchester United, kini sudah 

mantan) memperlakukan Wayne Rooney, striker dengan 278 kali penampilan 

untuk Manchester United dan telah mengoleksi 141 gol di ajang Liga Primer, 

lebih banyak menghuni bangku cadangan, bahkan untuk bermain harus menunggu 

Robin van Persie cedera.   

Sudut pandang Fenomena Gareth Bale (4 Agustus 2013, lihat Lampiran 

VIII) adalah relasi industrial antara pemain dan klub yang memungkinkan ber- 

langsung mekanisme penjualan pemain dari satu klub ke klub lain. Hukum untung 

rugi berlaku di sini. Kuasa klub begitu dominan di sini. 

Sudut pandang Rindu Gascoigne (15 Desember 2013) adalah kebajikan 

cerita rakyat. Adapun cerita rakyat yang memiliki modus reinkarnasi antara lain 
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cerita pewayangan, seperti Yudististira reinkarnasi atau titisan Dewa Yama (Dewa 

Kematian),  Bima reinkarnasi atau titisan Dewa Bayu (Dewa Penguasa Angin), 

Arjuna reinkarnasi atau titisan Dewa Indra (Dewa Perang), Nakula dan Sadewa 

reinkarnasi atau titisan dari Dewa Kembar Aswin dan Aswin yang sampai-sampai 

namanya pun sama. Dalam realisasi pemaknaannya, konsep reinkarnasi itu juga 

bisa mencakup keterampilan, kemampuan, keahlian yang semula merupakan style 

of play milik seorang pesepak bola di masa lalu, kemudian hadir dalam diri 

seorang pesepak bola muda di masa kini.  

 

3.2.1.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub  

Sudut pandang Tafsir Sejarah A.C. Milan (24 Februari 2013) ini adalah kebajikan 

cerita rakyat. Kolumnis memanfaatkan dunia pewayangan (versi imajinasi para 

dalang Jawa), bagaimana Pandawa sebagai “institusi keluarga” mampu bangkit 

dari keterpurukan akibat tindakan-tindakan jahat para Kurawa, berkat spirit keba- 

nggaan mereka terhadap “sejarah” masa lalu sebagai keturunan Pandudewanata, 

penguasa sah Kerajaan Hastinapura. 

A.C. Milan pun sebagai klub pernah mengalami masa-masa surut, ketika 

mereka terdegradasi ke Liga Itali Seri B pada musim kompetisi 1980-1981 dan 

1982-1983 serta terlibat pengaturan skor pertandingan dalam Skandal Totonero 

pada 1980, akhirnya dalam waktu relatif singkat mampu bangkit berkat spirit 

sejarah klub yang dalam perjalanannya telah berakar kuat selama puluhan tahun 

berkiprah di Liga Italia Seri A sejak pertama kali tergelar pada musim 1929-1930. 
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Sudut pandang Barca, “Halaman Berikutnya” ... (3 Maret 2013) adalah 

kepanikan moral sebuah klub besar yang telah terbiasa dengan atmosfer keme- 

nangan tetapi kemudian mengalami kekalahan beruntun dalam selang waktu 

hanya enam hari di dua event berbeda, Champions League dan Copa del Rey. Hal 

ini berpeluang meruntuhkan semangat  para anggota skuad untuk terus menjaga 

sejarah masa lalu, masa kini, dan masa mendatang sebagai klub yang memiliki  

lebih banyak takdir kejayaan. 

Sudut pandang Sambutlah, The Gunners! (14 Juli 2013) adalah relasi in- 

dustrial. Kedatangan Arsenal ke Indonesia pada kisaran pertengahan 2013, seba- 

gaimana juga “para veteran” A.C. Milan, Internazionale Milan, L.A. Galaxy, 

Quen Park Rangers, Liverpool, dan Chelsea, menurut Amir Machmud N.S., tidak 

lepas dari kesadaran mereka bahwa jumlah fans mereka di Indonesia yang begitu 

besar menjadi pemerkuat promosi dan publisitas yang dapat mendorong keya- 

kinan kalangan sponsor.   

Sudut pandang Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013) adalah relasi in- 

dustrial. Tiap klub berupaya mengkreasi kemenangannya dengan cara penuh 

makna, agar memiliki tempat signifikan di wilayah komodifikasi. Kemenangan-

kemenangan penuh makna itu bagian dari relasi industrial agar klub-klub yang 

menciptakannya memiliki magnet secara ekonomi, setidaknya kian menjadi sa- 

saran sponsor dan menaikkan nilai jual klub itu. 

Sudut pandang  Rumah yang Nyaman (15 September 2013) ini adalah rela- 

si industrial antara klub dan para pesepak bola. Di sela-sela hubungan yang ber- 

topang pada prinsip profesionalisme itu, ternyata terdapat pula sentuhan sisi-sisi 
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manusiawi. Tema ketersingkiran pemain menjadi begitu dominan mewarnai topik 

pemasalahan, sehingga menjadikan klub yang selama ini menjadi tempat peng- 

abdian tidak lagi menjadi rumah yang nyaman. 

 

3.2.1.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

Sudut pandang Tak Cukup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) adalah relasi in- 

dustrial. Dalam relasi industrial, sebuah klub tidak hanya cukup menunjukkan 

kemampuannya menampilkan gaya sepak bola atraktif, tetapi juga harus mampu 

mengoleksi kemenangan demi kemenangan untuk menaikkan nilai jual klub.  

Arsenal mengalami hal itu, semenjak terakhir kali merebut trofi Liga Pri- 

mer Inggris pada musim 2003-2004, semenjak terakhir kali merebut Piala FA 

pada musim 2004-2005 (dalam perkembangannya, Arsenal merebut Piala FA mu- 

sim 2013-2014, tapi setidaknya hingga kolom ini terbit pada 27 Januari 2013 per- 

nyataan ini relevan), dan semenjak terakhir kali merebut FA Community Shield 

pada 2004 (akhirnya Arsenal merebut trofi ini pada pramusim 2014-2015). Jadi. 

ada kisaran sembilan atau sepuluh tahun Arsenal “puasa gelar” di ajang do- 

mestik Inggris. Bahkan di lingkup Eropa, sejak terakhir meraih European Cup 

Winners’ Cup pada musim 1993-1994, itu sudah 20-an tahun silam (hingga 2014).  

Menurut logika relasi industrial, dapat terbaca ada sesuatu yang mengu-

rangi daya tarik klub Arsenal ini. Kemenangan-kemenangan krusial dengan raihan 

trofi-trofi bergengsi, bukan sekadar kemenangan-kemenangan yang mampu me- 

nempatkannya di pusaran papan atas klub-klub elite, itulah yang menjadi kebutuh-

an Arsenal. Terlebih lagi, saat kolom ini terbit pada 27 Januari 2013, saat Arsenal 
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tengah menjalani musim kompetisi 2012-2013, karena kelabilan performanya ter- 

ancam tidak dapat berkiprah di ajang Liga Champions. 

Sudut pandang Kini, “Madrid Ancelloti” ... (18 Agustus 2013) adalah 

kebajikan cerita rakyat. Bila cerita rakyat itu bisa dilebarkan ke dunia pewayangan 

versi imajinasi para dalang Jawa, maka sosok Carlo Ancelotti yang tenang, tidak 

sombong, dan pengayom adalah representasi kesatria. Carlo Ancelotti mampu 

memadukan keseimbangan gairah permainan yang indah dengan performa stabil. 

 Sementara itu, Jose Mourinho yang selalu membara di tengah tradisi kla- 

sik arus psy war dengan kubu lawan dengan menaburkan representasi identitas 

sebagai public enemy di atmosfer liga serta menebarkan aura kebencian kepada 

setiap lawan yang dipancarkan dengan naluri mind game. Sifat-sifat ini dalam 

dunia pewayangan versi imajinasi para dalang Jawa lebih dekat dengan karakter-

karakter raksasa yang suka mencari permusuhan. 

Sudut pandang Secepat Apakah MU Bangkit? (2 Maret 2014) adalah kepa- 

nikan moral. Klub sebesar Manchester United yang memiliki sejarah prestasi 

masa lalu yang gemerlap dengan kejayaan, wajar jika terjadi kepanikan moral, 

terlebih ketika era kejayaan itu belum terlalu jauh meninggalkan kesilamannya. 

Paling tidak, baru musim 2012-2013 terakhir kali mereka menjadi penguasa di 

Liga Primer Inggris, baru musim 2009-2010 terakhir kali mereka merebut Piala 

Liga, baru musim 2007-2008 mereka terakhir kali menikmati atmosfer kemenang- 

an di Liga Champions, baru pada 2008 mereka terakhir kali meneguk kebanggaan 

sebagai pemegang trofi FIFA Club World Cup. 
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3.2.2  Sudut  Pengakhiran (Point of Closure) 

Lead adalah indikasi awal sudut pengakhiran (point of closure), papar Fulton (et 

al., 2005: 234-235), dalam naratif berita (termasuk kolom) yang berkisah. Kese- 

luruhan sudut lead itu mengisahkan kepada para pembaca segala sesuatu yang 

mereka perlu mengetahuinya tentang cerita itu. Dalam naratif fiksional, informasi 

ini secara normal menyembunyikannya hingga dekat menjelang akhir dari teks.  

Fulton (et al., 2005: 234-235) menekankan, statemen awal pada kolom 

merupakan titik keberangkatan sudut pengakhiran dalam naratif berita (atau 

kolom). Dalam karya jurnalistik berkisah yang memainkan kekuatan storytelling-

nya, sebagaimana ungkap Fulton, para pembaca sudah memperoleh informasi 

sejak awal dan selanjutnya  mereka memiliki hak untuk terus atau sebaliknya, 

membaca hingga detail dan mengikuti sudut pengakhiran. 

 Selanjutnya, Fulton (et al., 2005: 236) mengemukakan, dalam karya jur- 

nalistik yang berkisah, sudut pengakhiran itu sesuai dengan namanya, mendapat 

tempat pada bagian akhir cerita. Sudut pengakhiran itu bisa berupa opini, review, 

atau komentar. Dalam karya jurnalistik berkisah, pembaca mendapat informasi 

dari awal, dan kemudian dapat memilih terus membaca atau tidak detailnya dan 

menikmati bagaimana sudut pengakhiran tercapai.  

Dalam konsep naratif point of closure ini terangkum jenis yang mengacu 

pada pola relasi antara sinyal pemandu dan eksekusi sudut pengakhirannya. 

Terdapat tiga pola relasi, yaitu Pola A sinyal pemandu mulai tampak pada 

paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada paragraf akhir; Pola B sinyal 

pemandu pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada paragraf 
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bukan akhir; Pola C sinyal pemandu bukan pada paragraf ke-1, dan eksekusi  

point of closure bukan pada paragraf akhir.  

Selain itu, juga mencakup tipe point of closure, yaitu bisa berupa opini 

(pendapat kolumnis, bisa berupa komentar (ulasan/tanggapan kolumnis), dan 

review (pen-cermatan kolumnis). Berdasarkan penelitian  ini, sudut pengakhiran 

(point of view) 17 kolom sepak bola Amir Machmud N.S. di rubrik “Free Kick” 

yang terentang dalam kurun pemuatan dari Desember 2012 hingga Maret 2014 

dapat ditabelkan sebagai berikut: 

 
TABEL III 

Point of Closure Kolom di Rubrik “Free Kick” 
 

Kolom Jenis  Tipe 
   

1 Pola A Komentar  kolumnis 
   

2 Pola A Opini kolumnis 
   

3 Pola A Review kolumnis 
   
4 Pola B Opini kolumnis 
   
5 Pola A Komentar kolumnis 
   
6 Pola A Komentar kolumnis 
   
7 Pola A Opini kolumnis 
   
8 Pola A Komentar kolumnis 
   
9 Pola A Opini kolumnis 
   

10 Pola C Komentar kolumnis 
   

11 Pola B Opini kolumnis 
   

12 Pola A Komentar kolumnis 
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13 Pola A Opini kolumnis 
   

14 Pola A Komentar  kolumnis 
   

15 Pola A Komentar kolumnis 
   

16 Pola A Komentar kolumnis 
   

17 Pola A Opini kolumnis 
 

 

Uraian selanjutnya adalah pertanggungjawaban logis tentang jenis dan tipe 

point of closure. Sekali lagi, jenis mengacu pada pola relasi antara sinyal pemandu 

dan eksekusi sudut pengakhirannya, Selain itu, juga terdapat tipe point of closure, 

yaitu bisa berupa opini (pendapat kolumnis), bisa berupa komentar (ulasan/ 

tanggapan kolumnis), dan review (pencermatan kolumnis).  

 
 

3.2.2.1  Kolom dengan Pusat Tematik Pemain 

Dalam “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012), lead (biasanya lazim untuk 

berita) atau bisa sejajar dengan paparan awal (bisa jadi terma ini lebih relevan 

untuk kolom)  introduksi sosok Lionel Messi yang konon kini tengah menjadi 

milik dunia, setidaknya dunia para pencinta sepak bola, dan terkait dengan sosok 

pribadinya yang tidak mengumbar kejemawaan sekalipun predikat mahabintang 

berada dalam genggam tangannya, seperti tampak pada paragraf  ke-1.  

Selanjutnya, tambahan informasi tentang kehidupannya yang bersahaja 

dan tetap rendah hati, menjadikan seorang Messi hadir dengan warna realitas 

personal yang berlainan dengan kebanyakan bintang-bintang sepak bola baik pada 
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masa sebelum dia maupun yang sezaman dengannya. Kesemua itu merupakan 

substansi yang memandu ke arah sudut pengakhiran (point of closure). 

 Substansi yang tertuang pada paragraf ke-1 dan ke-2 inilah pada haki- 

katnya merupakan indikator pemandu bagi pembaca untuk menemukan sudut 

pengakhiran (point of closure). Amir Machmud N.S. pun menyudahi dengan se- 

buah pleidoi bagi Messi dari siapa saja yang coba meragukan keberhakannya pada 

saat itu (pertengahan Desember 2012) sebagai salah seorang kandidat penerima 

penghargaan FIFA Ballon d’Or. “Seorang Zlatan Ibrahimovic boleh saja meren- 

dahkan capaian Messi, namun masyarakat dunia tak mungkin ingkar: masih ba- 

nyak yang bisa ditorehkan oleh si hebat berpredikat ‘kutu’ itu” (paragraf ke-20). 

 Jenis point of closure “Rekor Brutal” Messi adalah sinyal pemandu mulai 

tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada paragraf akhir. 

Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Sebab, dalam konteks ini 

kolumnis memberi tanggapan atas pandangan Zlatan Ibramovich yang merendah-

kan pencapaian Lionel Messi dengan mengaksentuasikan sikap pembelaannya. 

Dia menegaskan, betapa fakta prestasi Lionel Messi telah berbicara banyak ke- 

pada dunia. 

 Sudut pengakhiran (point of closure) dalam Melodrama Frank Lampard  

(6 Januari 2013) telah menunjukkan sinyalnya pada bagian awal sebagaimana 

terkemas dalam kalimat interogativa: Pembelaan riuh untuk Frank Lampard, apa 

lagi maknanya kalau bukan ungkapan cinta fans Stamford Bridge kepada 

gelandang penuh pengalaman itu? (paragraf ke-1).  
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 Amir Machmud N.S. membandingkan dengan cara A.C. Milan yang lebih 

manusiawi dalam memperlakukan legenda-legenda hidup mereka yang pernah 

berjasa bagi klub itu: Bukankah A.C. Milan punya tradisi manusiawi untuk tetap 

mengikat para eks bintangnya, dengan memberikan peran sebagai bagian dari 

keluarga besar Milan. Barezi, Maldini, Costacurta, Inzaghi, semua bertahan de- 

ngan tugas menjaga kebesaran “almamater”-nya, menangani tim-tim dari ber- 

bagai kelompok usia  (paragraf ke-7). 

 Selanjutnya, kolumnis menyebut-nyebut Barcelona yang mempunyai cara 

lebih manusiawi pula dalam memperlakukan legenda-legenda hidup mereka yang 

telah berjibaku membesarkan klub di masa lalu, di masa tenaga mereka sebagai 

pesepak bola masih optimal dalam peta kontribusi tim. Sama seperti ikatan keke- 

luargaan yang diretas di Barcelona, antara lain dengan basis kebersamaan di 

Akademi La Masia, tak membuang begitu saja pemain “uzur” yang telah mena- 

nam jasa (paragraf ke-7). Setidaknya, dia hendak menunjukkan, betapa A.C. Mi- 

lan dan Barcelona merupakan representasi klub yang punya “hati”. Tidak seperti 

Chelsea di bawah Roman Abramovich, yang sepak terjang kebijakannya seperti 

peribahasa “habis manis sepah dibuang”, tak peduli catatan panjang jasanya. 

 Eksekusi point of closure itu tertuang dalam paragraf ke-16: Manajemen 

The Blues mung kin tak terpengaruh. Tak peduli dua gol ke gawang Everton 

seolah-olah menguatkan kembali posisi tawar Lampard. Abramovich lebih 

berpikir dengan mindset kapitalis: ia butuh lebih banyak prajurit muda yang 

masih segar-segarnya. Dan juga, paragraf ke-17: Ya, boleh jadi memang banyak 

orang berduit yang mengukur profesionalisme sekadar dari bingkai hak dan 
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kewajiban; tak memberi ruang bagi secuil pun usikan tentang nilai-nilai relasi 

antarhati manusia. 

 Jenis sudut pengakhiran Melodrama Frank Lampard adalah sinyal pe- 

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah opini kolumnis tentang adanya 

nilai-nilai relasi antarhati manusia di balik wajah dingin profesionalisme dalam 

dunia sepak bola. 

 Kolumnis mengawali Karena Ada “Handsball” (13 Januari 2013) dengan 

menarasikan “gol tangan Tuhan”  dari Diego Armando Maradona yang sudah 

sangat familier dalam pendengaran para pencinta sepak bola itu. Dua paragraf 

awal, sesungguhnya merupakan indikasi awal sudut pengakhiran (point of clo- 

sure) yang memandu pembaca untuk sampai pada opini akhir yang bakal terben- 

tuk dari sang kolumnis. 

Tiga paragraf pamungkas dari keseluruhan 17 paragraf yang membangun 

kolom ini memberikan sudut pengakhiran (point of  closure) yang sudah terpandu 

sebelumnya dari narasi awal. Para pembaca pun ketika mencermati pernyataan 

narasi awal itu akan menemukan hubungan relevan dengan tiga paragraf yang 

mengakhiri kolom ini yang berisikan sentuhan opini Amir Machmud N.S. yang 

dalam kehidupan sehari-harinya senantiasa mengedepankan “rasa”.  

 Substansi pertama dari sudut pengakhiran (point of closure) kolom ini, 

kemenangan memang menjadi tujuan utama, tapi hati nurani tentu akan menam- 

pik kemenangan yang tercapai dengan cara tidak jujur. Substansi kedua, keme- 

nangan dalam suatu laga sepak bola yang tercapai dengan cara tidak jujur tidak 
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akan menjadi kenangan indah. Substansi ketiga, tetap mematuhi aturan main da- 

lam sepak bola meskipun wasit sedang out of position.    

 Jenis point of closure dalam Karena Ada “Handsball” adalah sinyal 

pemandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah review kolumnis. Sebab pada 

tiga paragraf terakhir kolom ini, kolumnis seperti memberi pencermatan terhadap 

eksistensi handsball dalam tata aturan bermain sepak bola. Pelanggaran terhadap 

aturan main adanya handsball itu, ternyata dalam realitas peritiwa sepak bola bi-

sa menyakiti perasaan pihak yang dirugikan pada satu sisi dan bisa pula menun- 

jukkan kebesaran jiwa untuk bertindak fairplay pada sisi lain. 

 Kalimat interogativa di awal kolom Tersenyumlah, Balotelli ... (3 Februari 

2013): Klub seperti apa, pelatih yang sesabar siapa, dan lingkaran pemain yang 

sekondusif apakah yang benar-benar menjamin mampu menjinakkan seorang 

Mario Barwuah Balotelli? (paragraf ke-1) merupakan pemandu bagi para pemba- 

ca untuk menemukan sudut pengakhiran (point of closure) yang sesuai dengan 

uluran asosiasi mereka. 

Amir Machmud N.S. membuat point of closure berangkat dari pandangan, 

semua manusia itu abu-abu. Ada sisi hitam, ada sisi putihnya. Untuk magma yang 

sedahsyat Balotelli, saya melihat pentingnya peran lingkungan klub dalam men- 

jaga, mengelola, lalu meledakkan sesuai kebutuhan A.C. Milan dan timnas Italia. 

Tentu tidak seratus persen menjadi jinak, karena ia memang bukan kelinci lucu 

dan manis. Perangai Balotelli lebih mirip Hulk, Si Raksasa Hijau yang berubah 

menjadi makhluk super ketika kemarahannya terbangkitkan. Namun, yang dibu- 
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tuhkan bukan energi destruktifnya. Bukankah di balik “kegilaannya”, ia pasti 

memiliki sisi baik dan sisi lembut? (paragraf ke-16). 

Jenis point of closure dalam Tersenyumlah, Balotelli ... adalah sinyal pe- 

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada 

paragraf  bukan  akhir. Adapun tipe point of closure adalah opini kolumnis ten- 

tang betapa penting peran lingkungan klub dalam menjaga, mengelola, lalu mele- 

dakkan sesuai dengan kebutuhan kekuatan positif  Hulk (karakter yang menjadi 

metafora) Mario Balotelli. 

Ungkapan awal dalam Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013) 

yang membentuk kalimat interogativa: Adakah yang lebih indah dari romantisme 

David de Gea: pulang ke kampung kelahiran, terlibat dalam Clash of the Titans, 

membuktikan kelasnya, lalu dipuji setinggi langit sebagai sang penyelamat? 

(paragraf ke-1), menjadi pemandu para pembaca untuk menemukan sudut peng- 

akhiran dalam kolom ini.  

Selanjutnya eksekusi point of closure dalam kolom ini terjadi pada para- 

graf ke-15: Mudik yang indah di Santiago Bernabeu harus segera dilupakan oleh 

De Gea. Yang lebih penting baginya adalah pertandingan demi pertandingan ke 

depan, tantangan demi tantangan, dengan penyelamatan dan penyelamatan yang 

tak kalah nilainya .... 

Jenis point of closure dalam Mudik Indah David de Gea adalah sinyal 

pemandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Pada 

kolom ini kolumnis memberikan ulasan tentang konsistensi penampilan memang 
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anugerah terindah dalam perjalanan karier profesional seorang pesepak bola. Su- 

dah pasti hal itu semua tidak terbentuk hanya karena ada romantisme belaka, tapi 

dengan tindakan menjaga kebugaran stamina melalui pola makan yang sehat dan 

mendukung performa. Selain itu, perlu porsi-porsi latihan untuk mempertajam dan 

mengawetkan capaian-capaian puncak kemampuan teknis.  

Paparan awal terangkum dalam kalimat interogatif pada Suka dan Luka 

Ronaldo (10 Maret 2013), terkait dengan gestur Cristiano Ronaldo yang tidak 

terlalu eksplosif mengungkapkan kesenangannya setelah memastikan gol keme- 

nangan untuk Real Madrid atas bekas klubnya, Manchester United,  tetapi hanya 

“seulas senyum suka, semuram rona luka”, menjadi sinyal yang menuntun para 

pembaca kolom ini untuk sampai pada sudut pengakhiran. Kolumnis kemudian 

melakukan eksekusi point of closure pada akhir kolom ini: Berkat hati dan rasa, 

gol yang”membunuh” MU pun tidak menjadi simbol kebencian fans Setan Merah 

kepada Ronaldo (paragraf  ke-18). 

Jenis point of closure dalam Suka dan Luka Ronaldo adalah sinyal pe- 

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Ulasan 

kolumnis, gol Ronaldo ke gawang Manchester United Hal sesungguhnya 

menyakitkan perasaan publik pencinta sepak bola di Old Trafford, karena gol itu 

merupakan realitas berwajah bengis. Berkat gol itulah Real Madrid menang 

aggregate gol dalam laga perdelapan final Liga Champions. Namun, hal itu tidak 

menumbuhkan kebencian karena Cristiano Ronaldo tidak melakukan selebrasi 

provokatif  tetapi dengan tata krama yang terjunjung tinggi. 
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Amir Machmud N.S. mengawali Rona Rooney (21 Juli 2013) dengan 

langsung menyodok ke jantung persoalan dalam kemasan pertanyaan-pertanyaan 

retoris: Pembaca, inikah relung lain profesionalisme? Ya, betapa sesuatu yang tak 

masuk akal, terkadang bisa menjadi logika justru di wilayah yang biasa 

menggunakan rasio keterukuran? Bisakah Anda bayangkan, seorang Wayne 

“Wazza” Rooney hanya duduk di bangku cadangan, dan untuk bisa bermain di 

skuad Manchester United harus menunggu Robin van Persie berhalangan? 

(paragraf ke-1) 

 Kolumnis kemudian mengeksekusi point of closure pada bagian pamung- 

kas kolom ini: Dan, memilih klub yang menjamin kesempatan tampil adalah satu-

satunya jalan keluar. Di sinilah kepentingan-kepentingan industrial itu bertemu: 

dan walaupun kekuasaan uang yang berbicara, pemain mesti berjuang untuk 

tidak sekadar menjadi objek (paragraf ke-19). 

Jenis point of closure dalam Rona Rooney adala Sinyal pemandu mulai 

tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada paragraf akhir. 

Adapun tipe sudut pengakhiran adalah opini kolumnis. Dia berpandangan, bahwa 

sepak bola mengusung arti penting kegembiraan bermain. Ketika “kegembiraan 

bermain” itu sudah tidak ada lagi, wajar jika jiwa sepak bola Wayne Rooney 

butuh luapan kegembiraan dalam atmosfer berbeda. Solusi ini sebetulnya merupa- 

kan logika pemain yang bisa berlainan jauh dari logika klub, apalagi logika se- 

bagian fans. 

 Kalimat awal Fenomena Gareth Bale (4 Agustus, 2013) dan sekaligus 

merupakan paragraf ke-1: Sebutlah satu nama ini: Gareth Bale!, telah memandu 
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para pembaca dengan dukungan narasi tentang keunggulan Gareth Bale sebagai 

pesepak bola dengan kualitas tidak kalah dari Lionel Messi ataupun Cristiano 

Ronaldo, sehingga menemukan kelogisan hubungan jika kolumnis menempatkan 

point of closure pada tiga paragraf pamungkas. 

 Amir Machmud N.S. menempatkan sudut pengakhiran kolom ini dengan 

memaknai narasi keunggulan Gareth Bale dan keberhakannya menikmati raihan 

gelar-gelar bergengsi pada ajang kompetensi antarklub di Eropa dengan lebih mu- 

dah daripada kalau dia tetap bertahan di Tottenham Hotspurs: Ya, pemain dengan 

kemampuan sedahsyat itu tentu butuh jaminan menikmati raihan trofi yang akan 

sulit dipastikan selama memilih bertahan di White Hart Lane (paragraf ke-18).  

 Kemudian dia lebih memperkuat intensitas sudut pengakhirannya itu me- 

lalui kalimat: Potensi besar Bale membuka kemungkinan untuk merengkuh pun- 

cak-puncak penghargaan pribadi, sekaligus kebanggaan untuk memberi trofi bagi 

klub yang dibelanya  (paragraf ke-19). Di pengujung kolom ini, paragraf  ke-20, 

tersaji kalimat interogativa: Real Madrid-kah yang bakal mendapatkannya? Ja- 

waban itu ada di kolom yang menjalin koherensi material dengan kolom Feno- 

mena Gareth Bale ini, yaitu Bos Besar Bernabeu (8 September 2013). Pada 

akhirnya memang Gareth Bale milik Real Madrid. 

 Jenis point of closure dalam Fenomena Gareth Bale adalah sinyal pe-

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada 

paragraf akhir. Adapun tipe sudut pengakhiran adalah opini kolumnis. Dia ber- 

pendapat, bahwa pemain dengan style of play seperti Gareth Bale yang bakal men-

jadi amunisi yang ampuh bagi setiap tim, memang pantas mendapatkan jalan un-
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tuk merengkuh prestasi-prestasi pribadi ataupun turut merasai atmosfer pencapain 

trofi-trofi bergengsi bersama klub yang mampu melakukannya. 

 Narasi introduksi kolom Rindu Gascoigne (15 Desember 2013): Paul 

“Gazaa”  Gascoigne adalah sosok yang dijengkeli dan sekaligus didirindukan. 

Orang Inggris gusar, karena dengan bakat begitu komplet Gazza tak pernah mau 

menghargai potensinya sendiri. Juga dirindukan, karena sampai sekarang para 

analis masih menyebutnya sebagai gelandang paling genius yang pernah dimiliki 

Inggris  (paragraf ke-1), telah menyiapkan sudut pengakhiran yang dapat berte- 

rima bagi para pembaca. 

 Amir Machmud N.S. pada dua paragraf pamungkas dalam kolom ini 

melakukan eksekusi sudut pengakhiran: Kompetisilah  yang akan menguji daya 

tahan perjalanan anak muda itu mencapai jenjang yang sepadan dengan bakat 

besarnya. Roberto Martinez dan Roy Hodgson sadar harus “menyelamatkan” 

karier Barkley. Proteksi dengan pendekatan pembinaan yang bijak akan menun- 

tun bakat besar itu, agar jangan terpenggal di tengah jalan (paragraf ke-18). 

 Kolumnis pun lebih menegaskan eksekusi sudut pengakhirannya di peng- 

ujung kolom ini: Tentu tidak cukup seperti puncak karier Joe Cole yang tak se- 

gemerlap talenta pada masa remajanya, karena orang Inggris – juga dunia – me- 

mang tengah menanti pemunculan “Gascoigne” dengan keajaiban-keajaiban sen- 

tuhan bolanya yang akan memberi warna bagi magi sepak bola (paragraf ke-19).  

Jenis point of closure dalam Rindu Gascoigne adalah sinyal pemandu 

mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi point of closure pada paragraf 

akhir. Adapun tipe point of closure adalah opini kolumnis. Dia mengomu- 
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nikasikan kepada pembaca, bahwa menjadikan Ross Barkley sebagai The Next 

Paul Gascoigne setelah Joe Cole itu, bahkan dengan harapan melebihi apa pernah 

disumbangkan Joe Cole terhadap Tim Nasional Inggris, sungguh sangat mungkin. 

Namun, ada persyaratan-persyaratan untuk menjaga talenta muda itu terus mem- 

berikan kontribusi maksimal terhadap tim. 

 

3.2.2.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub  

Sinyal penanda yang memandu pembaca menuju ke arah sudut pengakhiran (point 

of closure) dalam Tafsir Sejarah A.C. Milan (24 Februari 2013) baru mulai pada  

paragraf ke-3. Amir Machmud N.S. menulis: Kalau sejarah itu bernama “A.C. 

Milan”, boleh jadi ia adalah kronologi tradisi kejayaan dan masa-masa yang 

pernah memosisikan mereka ke singgasana klub yang paling digdaya di seantero 

jagat. Predikat atau klaim sebagai The Dream Team pada pengujung 1980-an 

hingga semester awal 1990-an, kiranya cukup menegaskan betapa Rosoneri 

punya sejarahnya sendiri, dan itu menginspirasi untuk membuat para pung- 

gawanya era sekarang merasa berada pada level yang tak patut merasa inferior 

(paragraf ke-3). 

 Dengan titik pijak kebesaran A.C. Milan pada sejarah masa lalunya ketika 

tiga pesepak bola asal Negeri Kincir Angin bergabung, kolumnis menekankan 

sudut pengakhiran: Lewat Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, Mattia De 

Scigito, Stephan Shaarawy, Kevin-Prince Boateng, atau Ignazio Abate mungkin 

A.C. Milan yang sekarang belum bisa disejajarkan dengan masa-masa keemasan 
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Ruud Gullit dkk, atau bahkan generasi Gattuso cs, namun mereka inilah sebaris- 

an pemain yang bakal menyatukan sebuah kronologi sejarah (paragraf ke-13). 

 Jenis point of closure dalam Tafsir Sejarah A.C. Milan adalah sinyal pe-

mandu bukan pada paragraf ke-1 dan eksekusi bukan pada paragraf akhir. Adapun 

tipe sudut pengakhiran adalah komentar kolumnis. Dalam eksekusi sudut peng-

akhiran, kolumnis mengulas tentang kualitas para pemain di masa kini (masa keti-

ka kolom ini terbit) sebagai sosok kekuatan sepak bola belum mampu menyamai 

generasi Gatusso dkk, apalagi dengan generasi Ruud Gullit cs. Meski demikian, 

merekalah sebarisan pemain yang memiliki kesempatan untuk menyatukan ke- 

ping-keping kejayaan di masa silam. 

 Sudut pengakhiran telah mulai tarikh eksistensinya dalam Barca, “Hala- 

man Berikutnya” ... (3 Maret 2013) sejak awal: Dalam praktik manajemen, kita 

mengenal upaya-upaya memelihara atmosfer pencapaian ke arah target-target. 

Gelora “mentalitas penantang” mesti dijaga dengan “mentalitas aristrokat” 

sehingga seseorang atau suatu tim tidak akan berhenti memuasi rasa dahaga 

(paragraf ke-1). 

 Eksekusi point of closure itu tertuang ke dalam tiga paragraf akhir: 

Adakah ini masa-masa ketika gaya tiki-taka Barca dengan para punggawa yang 

bagai makhluk dari planet berbeda, mulai menuju ke titik yang sudah ditemukan 

resep “antibiotik” untuk mematahkannya? # Saya percaya, sejumlah kekalahan 

itu bukan parameter Barca sedang dalam tren menurun. Justru dari sini dinamika 

kompetisi, terdapat suasana yang menggairahkan, karena La Liga tak terlalu 

memusat ke satu sosok raksasa yang tak tersentuh, dan Eropa tak hanya diacak-
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acak oleh hegemoni satu kekuatan. #  Percayalah, ini baru “halaman pertama”, 

dan masih ada “halaman berikutnya” ... (paragraf ke-13, ke-14, dan ke-15). 

 Jenis point of closure dalam Barca, “Halaman Berikutnya” ... adalah 

sinyal pemandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut 

pengakhiran bukan pada paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah opini 

kolumnis. Dalam hal ini, opini tentang telah banyak klub yang mulai mampu me-

miliki strategi untuk merepotkan atau bahkan menundukkan tiki taka Barcelona. 

Realitas ini, pada hemat kolomnis, justru merupakan hal positif karena warna la-

ga di La Liga tidak hanya berada dalam hegemoni klub tertentu, juga kekuatan 

sepak bola di daratan Eropa.  

Kalimat interogativa yang mengawali Sambutlah The Gunners! (14 Juli 

2013):  Arsenal. Apa yang bisa kita petik dari tim elite Liga Primer Inggris itu ke 

Indonesia? (paragraf  ke-1), menjadi begitu tepat memandu para pembaca kolom 

ini, ketika Amir Machmud N.S. menekankan sudut pengakhiran pada tiga para- 

graf pamungkas.  

 Kolumnis menekankan eksekusi point of closure itu pada cakupan nilai 

keuntungan yang seharusnya tidak hanya sebatas pada relasi industrial, tetapi juga 

untuk para pemain nasional dan masyarakat pencinta sepak bola: Selain para 

pemain nasional kita diuntungkan – dan memang seharusnya sadar untuk 

memetik manfaat – masyarakat juga mendapat kesempatan menyaksikan (lang- 

sung-MJ) aksi para bintang dunia yang selama ini hanya terakses lewat media  

(paragraf ke-16).   
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 Terkait dengan publik pencinta bola, kolumnis mengemukakan: Dan, 

publik juga punya alat uji untuk melihat capaian kemajuan para pemain nasi- 

onalnya. Bangga juga ketika mereka  setidak-tidaknya bisa membuat repot lawan, 

menunjukkan performa menjanjikan, seperti pujian para pemain dunia untuk 

Andik Vermansyah selepas beberapa uji coba internasional. # Kita tentu tidak 

sekadar mengharap pujian. Lompatan kemajuanlah yang seharusnya menjadi 

target dari laga-laga seperti itu  (paragraf ke-17 dan ke-18). 

 Jenis point of closure dalam Sambutlah The Gunners! adalah sinyal pe-

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut pengakhiran pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Di sini 

terdapat ulasan kolumnis mengenai keuntungan dari permuhibahan klub-klub atau 

tim-tim nasional dari negeri yang memiliki tradisi sepak bola kuat, tidak hanya 

menyentuh pada keuntungan relasi industrial (seperti pemanfaatkan jumlah fans di 

Indonesia yang konon lebih besar dari negeri asal klub-klub itu), tetapi juga dapat 

memberikan dorongan kemajuan bagi persepakbolaan di Indonesia. 

 Sudut pengakhiran Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013) mulai menun- 

jukkan sinyalnya sejak awal: Dengan cara seperti apakah Anda ingin meraih 

kemenangan? (paragraf ke-1). Kalimat interogativa ini setidaknya mengusung 

jawaban, ada beberapa jenis kemenangan dalam laga sepak bola. Ada keme- 

nangan dengan sukses minimalis seperti upaya Manchester City menggulingkan 

takhta Manchester United sebagai penguasa Liga Primer Inggris pada musim 

2011-2012. Ada pula kemenangan dengan sukses maksimalis, sebagaimana 

capaian Bayern Munchen di Bundesliga musim 2012-2013 yang memastikan diri 
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menjadi juara pada tiga pekan sebelum kompetisi itu berakhir. Ada pula keme- 

nangan luar biasa, tapi pada musim sebelumnya tidak meraih satu gelar pun. Jenis 

kemenangan ini menemukan representasi dari performa Manchester United ketika 

mengarungi musim 1998-1999. Dengan never-say-die attitude, dengan represen- 

tasi performa penuh karakter, Manchester United mampu meraih tiga gelar juara, 

yaitu  Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Champions pada saat itu. 

 Eksekusi point of closure itu tertuang dengan bahasa lebih gamblang: Tak 

ada keraguan, itulah tim-tim dengan apresiasi seni, mengekspresikan kemenang- 

an-kemenangan penuh gaya. Trofi pun berasa penuh arti, produk dari cara ber- 

main yang hingga kapan pun orang akan tetap mengenangnya (paragraf ke-16). 

 Jenis point of closure dalam Menang Penuh Gaya adalah sinyal pemandu 

mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut pengakhiran pada para- 

graf akhir. Adapun tipe point of closure adalah opini kolumnis, kemenangan pe-

nuh gaya itu bukan sekadar kemenangan. Akan tetapi, kemenangan adalah keme- 

nangan yang berjiwa, yang memiliki marwah, berpihak kepada estetika sepak 

bola. Suatu kemenangan yang melalui proses yang melalui keajaiban-keajaiban 

sepak bola.  

Kalimat pertama dan sekaligus menjadi paragraf pertama dalam Rumah 

yang Nyaman (15 September 2013), berupa kalimat interogativa: Rumah yang 

nyaman atau realitas gelimang uang? memancing keingintahuan para pembaca, 

masih adakah di era relasi industrial antara klub dan pemain dewasa ini yang juga 

mempertimbangkan hal-hal lain di luar gaji tinggi. Ini sinyal penanda awal untuk 

sampai pada point of closure. 
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 Kemudian  eksekusi sudut  pengakhiran  itu  bermuara pada bagian pa- 

mungkas kolom ini: Semua akan terjawab oleh perjalanan waktu. Bisa jadi 

mereka benar-benar menemukan  rumah yang seindah-indahnya, dari pertim- 

bangan keberterimaan atau gaji besar, tetapi bisa pula sebaliknya: mereka harus 

mencari lagi dan lagi ….  (paragraf ke-15). 

 Jenis point of closure dalam Rumah yang Nyaman adalah sinyal pemandu 

mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut pengakhiran pada para- 

graf akhir. Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Pada bagian 

pamungkas kolom ini, Amir Machmud N.S. memasukkan ulasan, akankah rumah 

itu betul-betul menjadi nyaman hingga mereka  menggantungkan sepatu, bahkan 

hingga kemudian mereka merintis karier sebagai pelatih? Atau sebaliknya, mereka 

akan terus mencari rumah-rumah lain yang memenuhi ekspektasi mereka tentang 

rasa nyaman itu hingga “akhir hayat” karier mereka sebagai pesepak bola. 

 

3.2.2.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

Amir Machmud N.S. menyediakan indikasi awal point of closure dalam Tak Cu- 

kup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) dengan  kalimat interogativa: Bahwa se- 

butan “Mr Arsenal” disematkan untuk Arsene Wenger, bukankah sebenarnya 

cukup menggambarkan identifikasi peran pelatih asal Prancis itu untuk klub 

London yang “selalu lebih menjadi penikmat ketimbang memperkuat tradisi untuk 

menjadi juara”? (paragraf ke-1). 

 Kolumnis mengeksekusi sudut pengakhiran: Namun, ketika realitas 

“kekalahan  yang tidak-tidak” sering diterima Theo Walcott cs, bukankah sesung- 
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guhnya Wenger diribetkan persoalan yang dari musim ke musim dia hadapi: 

inkonsistensi, instabilitas. Dan, itu berarti musim ini Arsenal harus menunda lagi 

titik pencapaian untuk memulai sebuah tradisi  (paragraf  ke-17). 

 Jenis point of closure dalam Tak Cukup Hanya Ideologi adalah sinyal pe-

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut pandang pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Dia me-

nanggapi realitas kekalahan yang tidak-tidak pada sejumlah laga pada musim 

2012-2013 sebagai ketidakcukupan ideologi merekatkan kepingan-kepingan ideal-

isme pembentukan sebuah tim yang digdaya. 

Sudut  pengakhiran (point of closure) dalam Kini, “Madrid Ancelotti” (18 

Agustus 2013) menunjukkan indikasi kuat sejak awal. Bagian awal memberikan 

sinyal-sinyal panduan kepada para pembaca tentang bagaimana kolumnis akan 

memungkasi tulisannya. Stadion Santiago Bernabeu ibarat tengah menggelar 

“ruwatan” untuk memulihkan keseimbangan ekologis. Dari aura panas yang 

memancar pada era Jose Mourinho, ke kondisi normal di awal kepemimpinan 

Carlo Ancelotti. Transformasi suasana itu, bagi para penantang di La Liga, tak 

pelak adalah isyarat: Real Madrid tengah diliputi nyala gairah untuk kembali 

berkuasa di panggung yang semestinya (paragraf ke-1). 

Kolumnis mengeksekusi sudut pengakhiran:  Amunisi  yang dimiliki Ma- 

drid saat  ini lebih dari modal yang Ancelotti racik di AC Milan, di Chelsea, dan 

di PSG. Ia punya segalanya, keseimbangan di semua lini, taburan bintang di 

hampir semua posisi. “Madrid Ancelotti” pasti menjadi magnet utama La Liga, 
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tentu di samping duet “keajaiban sepak bola” Messi-Neymar di Barcelona (pa- 

ragraf ke-17). 

Jenis point of view dalam Kini, “Madrid Ancelotti” adalah sinyal pe-

mandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut pengakhiran pada 

paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah komentar kolumnis. Amir 

Machmud N.S. mengulas tentang realitas kualitas pemain Real Madrid pada saat 

kolom ini terbit, cenderung lebih baik dari modal yang pernah Carlo Ancelotti 

miliki ketika dia menukangi A.C. Milan, Chelsea, ataupun Paris Saint Germain 

pada masa sebelumnya. Bayang-bayang kesuksesan pun berada di depan mata.  

 Bagian pembuka Secepat Apakah MU Bangkit? (2 Maret 2014) sudah 

menunjukkan gambaran arah sudut pengakhiran: Cakra manggilingan. Pusaran 

roda kehi- dupan itukah yang kini sedang melilit Manchester United? Ya, ada 

masa-masa ketika pasukan Old Trafford itu berkibar di pusaran kejayaan, dan 

kini mereka mengunyah saat-saat pahit dalam siklus “nasib” yang tak jelas 

kapan berakhir. Merangkak, tergulir ke bawah, menapak naik, jatuh lagi  

(paragraf ke-1). 

Kolumnis mengeksekusi point of closure itu pada pengujung kolom: Ke- 

bangkitan di tengah kepercayaan diri yang tergerogoti tentu butuh proses dan 

waktu. Kini MU harus melawan perputaran roda kehidupan dengan pendekatan 

manajemen yang tepat, sehingga modal sejarah, tradisi, dan materi pemain yang 

sebenarnya tidak jelek-jelek amat tidak makin dibenamkan oleh suara psikologis 

cakra manggilingan (paragraf ke-17). 
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Jenis point of closure dalam Secepat Apakah MU Bangkit? adalah sinyal 

pemandu mulai tampak pada paragraf ke-1, dengan eksekusi sudut pengakhiran 

pada paragraf akhir. Adapun tipe point of closure adalah opini kolumnis. Pada ba-

gian pamungkas kolom ini, Amir Machmud N.S. berpandangan, bahwa modal dan 

tradisi sejarah kebesaran Manchester United masih menjadi penjaga agar klub itu 

tidak semakin bertekuk lutut pada penakdiran cakra manggilingan. 

 

3.2.3  Individualisasi (Individualization) 

Konsep individualisasi (individualization) sebagai strategi naratif, papar Fulton (et 

al., 2005: 237), dalam berita berkisah secara tipikal berasosiasi pada kejadian-

kejadian dengan individu-individu spesifik. Dalam cerita olahraga, sebuah keme- 

nangan yang tidak terprediksi sebelumnya diatributkan tidak selalu pada kese- 

luruhan tim, atau jalinan aspirasi dan taktik mereka memenangi laga, tetapi pada 

nama individual yang terkonstruksi sebagai pahlawan dengan ukuran standar ce- 

rita konvensional kemenangan melalui perjuangan keras. Pemain menjadi indi- 

vidu utama dalam suatu wilayah naratif yang lebih luas. 

 Bahkan, tandas Fulton (et al., 2005: 237), butir-butir berita tersusun dalam 

gaya objektif, sebagai butir-butir figur tentang pemain yang menjadi pahlawan, 

memanfaatkan individu-individu sebagai poin-poin referens dan juru bicara 

orang-orang, serta dalam tindakan dengan kualitas atribut, aksi-aksi, dan kata-kata 

kepada mereka, secara efektif mengkreasikan mereka sebagai karakter-karakter 

fiksional. 
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 Individu-individu riil yang membentuk berita-berita berkisah, ungkap Ful- 

ton (et al., 2005: 237-238), karena itu mereka seperti karakter-karakter fiksional. 

Berita-berita berkisah lebih informal, bahkan semakin dekat konstruksi individu 

riil. Individu-individu ini diatribusikan dengan peran-peran sosial, kualitas-kuali- 

tas personal, dan ucapan-ucapan aktual yang menyampaikan perasaan-perasaan 

dan intensi-intensi mereka. Dengan fungsi-fungsi gramatikal agen atau tujuan 

yang memengaruhi jalan para pembaca merasakan kehadiran mereka sebagai 

representasi dari kelas atau gender tertentu yang merasa kurang atau lebih 

memiliki kekuatan dan kapabilitas aksi efektif. 

 Berdasarkan pandangan Fulton di atas, konsep individualization, dapat 

menerima pengembangan penerapan menjadi relasi hubungan antarindividu de- 

ngan pusat pengisahan pada individu sentral. Pada kolom-kolom dengan pusat 

tematik pada pemain dan pelatih, terdapat individu sentral. Pada kedua jenis pusat 

tematik ini, individu sentral dalam relasi narasi dengan individu-individu lain 

yang bisa merupakan individu yang membantu individu sentral atau sebaliknya 

justru menghambat atau mengganggu individu sentral. Sementara itu, pada ko- 

lom-kolom dengan pusat tematik klub/tim nasional, tidak ada individu sentral. 

Yang ada adalah individu-individu baik di masa kini maupun di masa lalu yang 

bermain di kisaran perjalanan sejarah suatu klub. 

 Berdasarkan penelitian  ini, individualisasi (individualization) 17 kolom 

sepak bola Amir Machmud N.S. di rubrik “Free Kick” yang terentang dalam 

kurun pemuatan dari Desember 2012 hingga Maret 2014 dapat ditabelkan sebagai 

berikut: 
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TABEL IV 
Individualization Kolom di Rubrik “Free Kick” 

 
Kolom Individu Sentral Relasi Individu Sentral dengan Individu Lain 

   
1 Lionel Messi 

(sederhana, 
tenang, tidak 
neko-neko, 
tidak egois) 

Kontras : Christiano Ronaldo (metropolis, gaya hidup glamor), 
Diego Maradona (emosi meletup-letup), Johan Cruyff (arogan), 
Franz Beckenbauer (flamboyan), Eric Cantona (bengal dan 
misterius), Ronaldo Luiz Nazario (“nakal”), George Best (playboy 
lapangan hijau), dan Pele (sesuka hati menilai orang lain). 
 
Sifat sama: Roberto Baggio, Ricardo Kaka, dan Zinedine Zidane. 
 
Mendapat keuntungan berkat sifat Messi sebagai kapten dan 
“bintang yang melayani”:  Cesc Fabregas, David Villa, Pedro 
Rodriguez, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta (Barcelona); 
Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi, dan Sergio 
Aguero (Tim Nasional Argentina). 
 
Memuji prestasi Messi: pelatih Barcelona saat itu (2012), Tito 
Villanova. 
 
Merendahkan capaian Messi: Zlatan Ibrahimovic. 

   
2 Frank Lampard 

(pesepak bola 
andal tetapi usia 
tidak muda lagi) 

Mendukung Lampard tetap di Chelsea : pelatih Rafael Benitez 
(2013) dan Harry Redknapp. 
 
Membatasi kiprah Lampard di Chelsea : pemilik klub Roman 
Abramovich (kebijakan kontrak), pemain Eden Hazard, Oscar, Juan 
Mata, David Luiz (skuad muda), pelatih Andre Villas-Boas (visi 
keremajaan). 
 
Menjadi  pembanding : Didier Drogba (tergusur setelah berjasa), 
John Terry (peran penting di tim), Franco Baresi, Alessandro 
Costacurta, Paolo Maldini, Paul Scholes (sentimentalisme fans 
melepas kepergian pemain bintang yang telah menua). 

   
3 Luis Suarez  

(membuat gol 
dengan tangan) 

Mempunyai kesamaan sifat: Diego Maradona (gol tangan Tuhan), 
Thiery Henry (mengum-pan bola dengan tangan). 
 
Merespons negatif: Carolyn Radford (CEO klub Mansfield), Allan 
Marriott (penjaga gawang Mansfield). 
 
Merespons positif: Brendan Rodgers (pelatih Liverpool, membela 
Luis Suarez tidak sengaja handsball). 
 
Memiliki tindakan kesatria (kontras): Paolo Di Canio, Robbie 
Fowler, dan Miroslav Klose. 

   
4 Mario Balotelli 

(pribadi yang 
sulit dikenda- 
likan) 

Berjasa dalam karier profesional Balotelli: pelatih Roberto Mancini 
dan pelatih Tim Nasional Italia Cesane Prandelli. 
 
Memiliki hubungan tegang dengan Balotelli, yaitu Jose Mourinho. 
 
Diharapkan bisa mengatasi Balotelli, yaitu pelatih A.C. Milan 
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Massimiliano Alegri (dalam konteks saat kolom terbit pada 3 
Februari 2013). 
 
Yang akan bekerja sama dengan Balotelli, yaitu Stephane El-
Shaarawy Giampaolo Pazzini, dan MlBaye Niang. 
 
Menghindari kehadiran Balotelli: Alexandre Pato (pulang ke Brasil). 
 
Mengomentari Balotelli: pelatih Timnas Italia Cesane Prandelli, 
Wakil Presiden A.C. Milan Andriano Gallani. 

   
5 David de Gea 

(mampu 
menjadi  
penjaga gawang 
utama 
Manchester 
United setelah 
melalui 
perjuangan 
berat) 

Pembanding dengan legenda penjaga gawang terdahulu Manchester 
United: Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. 
 
Penjaga gawang berbakat tapi tidak masuk legenda di Setan Merah: 
Mark Bosnich, Massimo Taibi, Tim Howard, Roy Carrol, Ben 
Foster, dan Fabien Barthez. 
 
Memerlukan waktu untuk memercayai David de Gea menjadi kiper 
utama: Sir Alex Ferguson. 
 
Pesaing David de Gea ketika penampilannya tidak memenuhi 
ekspektasi pelatih: Asmir Begovic. 
 
Pemain Real Madrid yang membahayakan gawang David de Gea: 
Fabio Coentrao dan Sami Khedra.  

   
6 Cristiano 

Ronaldo 
(mampu 
menjaga 
perasaan para 
fans bekas klub) 

Memiliki kesamaan : Gabriel Batistuta dan Roberto Baggio. 
 
Memiliki perbedaan : Emmanuel Adebayor dan Carlos Teves, 
Samuel Oto’o, Luis Figo, dan Mario Balotelli 
 
Berjasa dalam karier profesional Ronaldo: Sir Alex Ferguson. 

   
7 Wayne Rooney 

(peran penting- 
nya di Man- 
chester United 
mulai terpere- 
teli) 

Menggantung Rooney di Manchester United: David Moyes. 
 
Menginginkan Rooney meninggalkan MU: Jose Mourinho. 
 
Menginginkan Rooney tetap di MU: Gary Neville dan Bryan 
Robson. 

   
8 Gareth Bale 

(tarik ulur 
negosiasi 
Tottenham 
Hotspurs dan 
Real Madrid) 

Menjadi pembanding dalam level nilai transfer: Lionel Messi, 
Cristiano Ronaldo, dan Neymar Junior. 
 
Memiliki wewenang mempertahankan Gareth Bale di Tottenham 
Hotspurs atau melepasnya ke Real Madrid, yaitu Daniel Levy. 
 
Pemain Real Madrid yang menjadi barter dalam negosiasi kedua 
klub: Angel di Maria dan Fabio Coentrao. 
 
Memaparkan kelebihan Gareth Bale, yaitu Mark Lawrenson, Rafael 
van der Vaart, dan Harry Redknapp. 
 
Pembanding Gareth Bale dari negara yang bukan kekuatan sepak 
bola dunia, yaitu Ryan Giggs dan George Best. 

323 
 



Membutuhkan Gareth Bale dalam racikan strateginya: Adre Villas 
Boas. 

   
9 Paul Gascoigne 

(pesepak bola 
berbakat Inggris 
yang dinanti-
kan sosok 
“reinkarna-
sinya” di masa 
kini). 

“Reinkarnasi” Paul Gascoigne adalah Joe Cole dan Ross Barkley. 
 
Yang menilai Ross Barkley sosok “reinkarnasi” Gascoigne: legenda 
Inggris Gary Lineker dan Manajer Everton Roberto Martinez. 
 
Pembanding : dalam tradisi mediatika dunia sepak bola yang sudah 
terlebih dahulu ada, yaitu “reinkarnasi” Pele (Zico, Romario, 
Ronaldo Luiz Razalio, Ronaldinho, Robinho, dan Neymar) dan 
“reinkarnasi” Maradona (Ariel Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola, 
Carlos Tevez, Lionel Messi). 

   
10 Tidak ada 

individu sentral 
(individu-indi- 
vidu di lingkar- 
an A.C. Milan 
dan Barcelona) 

Individu-individu di lingkaran A.C. Milan (Ruud Gullit, Frank 
Rijkaard, Marco van Basten, Gatusso). 
 
Individu-individu di lingkaran Barcelona (Cesc Fabregas, Gerard 
Pique, Andres Iniesta, Johan Cruyff). 

   
11 Tidak ada indi- 

vidu sentral 
(individu-
individu laga 
leg kedua Copa 
del Rey antara 
Barcelona dan 
Real Madrid 
pada 26 Febru- 
ari 2013) 

Representasi Barcelona: Carles Puyol (dengan sertaan “c.s.”), Lionel 
Messi, Andres Iniesta, Tito Vilanova, Pep Guardiola, dan asisten 
pelatih Jordi Roura, Presiden Barca Sandro Rosell (kini 
mengundurkan diri dan Josep Maria Bartomeu menggantikannya). 
  
Representasi Real Madrid: Cristiano Ronaldo (dengan sertaan 
“dkk”), Sergio Ramos, Xabi Alonso, serta Jose Mourinho (ketika 
kolom ini terbit pada Minggu, 3 Maret 2013, pelatih Real Madrid). 

   
12 Tidak ada 

individu sentral 
(individu-
individu  di 
lingkaran 
Arsenal dan 
NIAC Mitra) 

Laga persahabatan pada 16 Juli 1983: 
Arsenal saat itu terdapat Pat Jenning, Colin Hill, Stewart Robson, 
David O’Leary, Chris Whyte, Lee Chapman, Kenny Samson, Brian 
Talbot, Alan Sunderland, Paul Davis, Brian McDermott, dan Graham 
Rix. 
 
NIAC Mitra terdiri atas David Lee, Budi Aswin, Wayan Diana, 
Tommy Latupe- rissa, Yudi Suryata, Rudy Kelces, Rae Bawa/Yusul 
Male, Joko Malis, Hamid Asnan/Syamsul Arifin, Fandi Ahmad, 
Dullah Rahim/Yance Lilipaly. 
 
Laga persahabatan pada 14 Juli 2013: 
Individu-individu hasil proses penyegaran tim Arsenal pada musim 
2011-2012 adalah Per Mertesacker, Santi Cazorla, Lukas Podolski, 
Oliver Giroud, Gervinho, Theo Walcott, Jack Wilshare, Alex Oxlade  
Chamberlain, Aaron Ramsey, dan Kieran Gibbs. 

   
13 Tidak ada 

individu sentral 
(individu-
individu pelatih 
dan pemain 
yang berperan 

Klub dan Pelatih : Bayer Munchen bersama Jupp Heynckes dan Pep 
Guardiola; Barcelona pada awal musim 2013-2014 berupaya 
mereformasi diri bersama Gerardo Martino; Manchester City 
bersama pelatih Manuel Pellegrini; Manchester United bersama 
David Moyes; Chelsea bersama Jose Mourinho. 
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penting bagi 
klub masing-
masing dalam 
menggapai 
kemenangan 
penuh gaya). 

Klub, Pelatih, dan Pemain: Manchester City awal musim 2013-2014 
itu menunjukkan potensinya bakal meraih kemenangan dengan 
penuh gaya bersama Manuel Pellegrini, dengan dukungan Jesus 
Navas, Stevan Jovetic, Fernandinho, dan Alvaro Negredo. 

   
14 Tidak ada 

individu sentral  
(tiga individu 
pesepak bola 
dalam kaitan 
dengan klub 
mendapat porsi 
penceritaan 
yang hampir 
sama) 

Blok Naratif  I: Ricardo Kaka dalam hubungannya dengan Real 
Madrid sebagai “rumah yang ditinggalkan” dan A.C. Milan sebagai 
“rumah yang dahulu pernah ditinggalkan dan kini menjadi tujuan dia 
akan pergi”. 
 
Blok Naratif II: Mesut Ozil yang hijrah dari Real Madrid ke Arsenal. 
Kehadiran Gareth Bale dan Francisco Roman Alarcon Suarez (Isco), 
yang membuat Ozil merasakan Santiago Bernabeu bukan lagi 
“rumah yang nyaman”. 
 
Blok Naratif III: Shinji Kagawa di tangan David Moyes bukan 
pilihan utama. Posisinya lebih ditempati  Marouane Fellani. Jurgen 
Norbert Klopp mempertanyakan objektivitas di balik kebijakan 
Moyes “menyingkirkan” mantan pemain asuhannya itu. 

   
15 Arsene Wenger 

(delapan tahun 
belakangan 
menangani 
Arsenal yang 
puasa gelar)  

Individu-individu pendukung Arsene Wenger di masa lalu: Tony 
Adams, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ian Wright, Lee Dixon, 
dan Martin Keown. 
 
Individu-individu yang mengkritik Arsene Wenger : George Graham 
dan Sol Champbell. 

   
16 Carlo Ancelotti 

(sosok dekons- 
truksi Jose 
Mourinho) 

Carlo Ancelotti datang ke Real Madrid sebagai sosok dekonstruksi 
Jose Mourinho. 
 
Jose Mourinho membawa aura panas di Los Blancos. Ada tiga 
pemain kunci yang berelasi tidak harmonis dengannya: Sergio 
Ramos, Iker Casillas, dan Cristiano Ronaldo. 

   
17 David Moyes 

(gagal 
memotivasi 
kebangkitan 
bagi Manchester 
United). 
 

Kelompok individu yang menilai kinerja Manchester United di 
bawah David Moyes : Roy Keane dan Michael Carrick. 
 
Kelompok individu yang tidak dimiliki oleh David Moyes: bek-bek 
masa lalu (Paul Parker, Denis Irwin, Gary Neville, Philip Neville) 
dan striker-striker masa lalu (Mark Hughes, Andy Cole, Dwight 
Yorke, Louis Saha, dan Ruud van Nistelrooy). Pun para pemain 
sayap masa lalu: Andrei Kanchelskis, Jesper Blomquist, Karel 
Poborsky, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo. Serta, 
pemain di lini tengah: Bryan Robson dan Eric Cantona. 
  
Kelompok individu yang saat itu dimiliki David Moyes: Patrice 
Evra, Wayne Rooney, Antonio Valencia, Ashley Young, Nemanja 
Vidic, Robin van Persie, Adnan Januzaj, Juan Mata, dan Denny 
Welbeck. 
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 Uraian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban logis terkait dengan re-

lasi antara individu sentral dan individu-individu dalam konstelasi narasi kolom-

kolom dengan pusat tematik pada pemain dan pelatih. Di samping itu, juga per-

tanggungjawaban logis terkait dengan individu-individu yang berelasi dengan 

suatu klub dalam perjalanan sejarah kehidupannya, entah sebagai pemain, entah 

sebagai mantan pemain, pelatih atau mantan pelatih. 

 

3.2.3.1  Kolom dengan Pusat Tematik Pemain 

Individualisasi dalam “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012) menghadirkan 

Lionel Messi sebagai individu sentral. Dalam relasi naratif individu sentral de- 

ngan individu-individu lain, terdapat individu yang memiliki kontras perbanding- 

an, yaitu Christiano Ronaldo yang bergaya metropolis, terkait dengan sikap dan 

gaya hidup Messi yang jauh dari glamour. 

  Kontras pembanding lain atas sifat Lionel Messi yang biasa saja tampak 

pada penghadiran individu-individu Diego Maradona yang meletup-letup, Johan 

Cruyff yang arogan, Franz Beckenbauer yang flamboyan, Eric Cantona yang 

bengal dan misterius, Ronaldo Luiz Nazario yang “nakal”, atau di masa lalu 

George Best yang mendapat julukan playboy lapangan hijau dan Pele yang sesuka 

hati menilai orang lain. 

Kemudian muncul pendahulu Messi, seperti Roberto Baggio, Ricardo Ka- 

ka, dan Zinedine Zidane sebagai individu-individu yang relatif memiliki keseja- 

jaran sikap sebagai “anak manis” di kancah sepak bola dunia. Individu-individu 

lain itu juga hadir mendukung, manakala Amir Machmud N.S. menarasikan Messi 
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yang “tidak pelit” membagi bola kepada kawannya dalam posisi yang lebih baik 

daripada dirinya untuk mencetak gol. Messi melakukan hal itu kepada individu-

individu lain yang menjadi rekan-rekan setimnya di Barcelona, seperti Cesc Fa- 

bregas, David Villa, Pedro Rodriguez, Xavi Hernandez, dan Andres Iniesta. Se- 

mentara itu di Tim Nasional Argentina, sebagai kapten dan “bintang yang mela- 

yani”, pergerakan melalui umpan-umpan matangnya membuka peluang gol untuk 

Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi, dan Sergio Aguero. 

Selebihnya kehadiran individu-individu lain, seperti pernyataan pelatih 

Barcelona saat itu (2012), Tito Villanova (meninggal pada 25 April 2014 dalam 

usia 45 tahun), yang memprediksi rekor Messi mencetak 86 gol akan bertahan 

sangat lama. Kemudian individu Ronaldinho, mantan senior Messi di El Barca, 

memujinya telah memainkan sepak bola di level yang terbaik di dunia. Lalu  per- 

nyataan informatif dari kolumnis tentang pesepak bola Zlatan Ibrahimovic yang 

merendahkan capaian Messi. 

 Individualisasi dalam Melodrama Frank Lampard (6 Januari 2013) me- 

nempatkan Frank Lampard sebagai individu sentral. Narasi individu sentral 

dengan individu-individu lain memunculkan pola-pola relasi:  yang mendukung 

keberadaan Lampard agar tetap di Chelsea, yaitu pelatih Rafael Benitez (pelatih 

Chelsea ketika kolom ini terbit pada 6 Januari 2013) dan Manajer Queens Park 

Ranger Harry Redknapp.  

Kemudian individu yang membatasi kiprah keberadaan Lampard di Chel- 

sea, yaitu pemilik klub Roman Abramovich karena kebijakan tambahan kontrak 

hanya semusim untuk para pemain yang berusia di atas 30 tahun, lalu Eden Ha- 
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zard, Oscar, dan Juan Mata (pada saat kolom ini terbit masih pemain Chelsea) 

yang karena pertimbangan kebutuhan tim pada saat laga, secara tidak langsung 

membatasi ruang penampilan Lampard. Juga, David Luiz yang posisinya bergeser 

dari full back menjadi gelandang bertahan, posisi reguler Lampard. Pelatih Andre 

Villas-Boas dengan visi peremajaannya juga menjadi individu yang membatasi 

peran Lampard di Chelsea. 

Kemudian yang menjadi pembanding bagi Lampard baik di Chelsea mau- 

pun dari klub-klub lain. Individu-individu pembanding bagi Frank Lampard, dapat 

berupa individu yang dalam perjalanan kariernya sebagai pesepak bola profesional 

di Chelsea mengalami akhir getir. Individu Didier Drogba, pahlawan yang mem- 

bawa The Blues menggapai di puncak juara Liga Champions 2011-2012, merupa- 

kan pembanding tentang kemungkinan perjalanan akhir karier Lampard di klub 

yang bermarkas di Stadion Stamford Bridge ini. Menurut kabar terakhir, Drogba 

kembali ke Chelsea pada musim 2014-2015 ini via bebas transfer dan hanya 

terjadi ikatan kotrak satu musim.  

Individu John Terry, pesepak bola yang kerap menyandang predikat kap-

ten di Chelsea, menjadi sosok pembanding bagi sang deputi kapten, Lampard, ten- 

tang kesamaan nasib mereka pada kemudian hari, bisa jadi kelak dalam perjalanan 

kariernya sebagai pemain ada kemungkinan akan menemui akhir yang tidak “hus- 

nuskhatimah” sebagaimana Didier Drogba.  

 Pemunculan individu-individu pesepak bola di luar Chelsea, dalam kolom 

ini menjadi peranti storytelling bagi Amir Machmud N.S. untuk melukiskan sua- 

sana melankolis menjelang masa-masa akhir seorang Lampard. Kolumnis pun 
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membandingkan melankolisme ketika fans A.C. Milan harus melepas legenda: 

Franco Baresi, Alessandro Costacurta, lalu Paolo Maldini; juga Manchester Uni- 

ted mengucap salam perpisahan untuk Paul Scholes. 

Individualisasi Karena Ada “Handsball”... (13 Januari 2013) menempat- 

kan Luis Suarez sebagai individu sentral. Relasi narasi individu sentral dengan 

individu-individu lain menimbulkan pola-pola: mereka yang memiliki kesamaan 

tindakan, yaitu menciptakan gol dengan tangan untuk mencapai kemenangan.  

Individu legenda hidup Diego Armando Maradona ketika membuat gol de- 

ngan tangan ke gawang Tim Nasional Inggris saat memperkuat Tim Nasional Ar- 

gentina dalam Piala Dunia 1986, menjadi semacam master yang mungkin meng- 

inspirasi Luis Suarez untuk meniru tindakan serupa. Sebab, handsball berbuah gol 

dan mendapat pengesahan wasit ala Maradona itu sudah terlebih dahulu terjadi 

pada 27 tahun sebelumnya. 

 Individu lain yang juga memiliki riwayat melakukan tindakan hampir sa- 

ma dengan Luis Suarez adalah Thiery Henry. Seperti pemain bola basket itu, stri- 

ker Tim Nasional Prancis itu saat playoff Piala Dunia 2011 melawan Republik 

Irlandia, menghentikan bola dengan tangan lalu mengoper kepada William Gallas 

yang sukses mengeksekusi sehingga kedudukan pun 1-0. Thiery Henry mengakui, 

sebetulnya dia handsball tapi wasit menganggapnya tidak.  

Pola relasi narasi lain memunculkan individu-individu yang merespons 

negatif ataupun positif terhadap tindakan Luis Suarez. Berdasarkan paparan 

naratif dalam kolom ini, terdapat tiga individu yang merespons tindakan Luis 

Suarez membuat gol dengan tangannya, terkait dengan penampilannya sebagai 
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striker Liverpool itu ketika menghadapi Mansfield di babak ketiga Piala FA pada 

pekan pertama Januari 2013.  

 Sebagai pihak yang dirugikan akibat tindakan Luis Suarez itu, respons ne- 

gatif datang dari kubu Mansfield. Chief Excecutive Officer (CEO) Mansfield, Ca- 

rolyn Radford, merasakan betapa gol handsball dari Luis Suarez itu telah meram- 

pok kesempatan klubnya untuk meraih hasil imbang. Allan Marriott (penjaga 

gawang Mansfield) menyatakan dirinya merasa kesal melihat Luis Suarez tertawa 

manakala merayakan gol lewat tangan itu. Sementara itu, pelatih Liverpool Bren- 

dan Rodgers membela Luis Suarez karena tidak sengaja melakukan handsball.  

Kemudian pola relasi narasi lainnya adalah kehadian individu-individu 

pembanding, para kesatria sepak bola yang memiliki tindakan bertolak belakang 

dari Luis Suarez. Mereka adalah Paolo Di Canio, Robbie Fowler, dan Miroslav 

Klose. Sikap kesatria Paolo Di Canio terjadi dalam laga klubnya, West Ham 

United, melawan Everton pada 16 Desember 2000. Tiba-tiba dia menangkap bola. 

Padahal, saat itu gawang lawan kosong karena Paul Gerard tergeletak cedera. Dia 

tidak memanfaatkan peluang itu, tapi meminta wasit menghentikan pertandingan. 

Sikap kesatria Robbie Fowler tampak pada  saat laga klubnya, Liverpool, 

menghadapi Arsenal pada 24 Maret 1997. Dia memperoleh hadiah penalti setelah 

karena wasit melihat kiper David Seaman menjatuhkannya di kotak terlarang. Na- 

mun, Robbie Fowler sengaja menendang bola ke jangkauan penjaga gawang ka- 

rena dia merasa yakin, wasit salah memutuskan. Secara kesatria, dia jujur meng- 

akui, antara dirinya dan David Seaman tidak ada benturan badan. 
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 Sikap kesatria Miroslav Klose tampak ketika klubnya, Lazio, menghadapi 

Napoli pada September 2012. Sebelum dia mencetak gol, bola menyentuh tangan- 

nya. Wasit mengesahkan gol itu. Namun, pemain asal Jerman itu justru meminta 

sang pengadil untuk menganulir  gol yang dia ciptakan itu, karena dia merasa te- 

lah melakukan handsball.  

 Individualisasi dalam Tersenyumlah Balotelli ... (3 Februari 2013) 

menempatkan Mario Balotelli sebagai individu sentral. Relasi narasi individu 

sentral dengan individu-individu lain memunculkan entitas-entitas: (1) individu 

yang pernah berjasa dalam karier profesional Balotelli, yaitu pelatih Roberto 

Mancini dan pelatih Tim Nasional Italia Cesane Prandelli, (2) individu yang 

pernah memiliki hubungan tegang dengan Balotelli, yaitu Jose Mourinho, (3) 

individu yang diharapkan bisa mengatasi Balotelli, yaitu pelatih A.C. Milan 

Massimiliano Alegri (dalam konteks saat kolom terbit pada 3 Februari 2013),  (4) 

individu yang semula menolak tapi kemudian menerima Balotelli, yaitu Silvio 

Berlusconi, pemilik klub A.C. Milan, (5) individu yang akan bekerja sama dengan 

Balotelli, yaitu Stephane El-Shaarawy Giampaolo Pazzini, dan MlBaye Niang, (6) 

individu yang menghindari kehadiran Balotelli, yaitu Alexandre Pato, dan (7) in- 

dividu yang mengomentari Balotelli, yaitu Pelatih Timnas Italia Cesane Pran- 

delli, selain sebagai individu yang berjasa bagi Balotelli karena telah memberi 

peran besar dalam Squadra Azzuri di Piala Eropa 2012, juga memberikan komen- 

tar sambutan atas kepulangan Balotelli ke Negeri Pizza itu. Individu selanjutnya 

yang memberikan komentar terhadap Balotelli adalah Wakil Presiden A.C. Milan 
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Andriano Gallani. Dia menyakini, suasana kekeluargaan di klubnya dapat menji- 

nakkan energi deskruksi Hulk dalam diri seorang Balotelli. 

 Individualisasi Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013) menempat- 

kan David de Gea sebagai individu sentral. Relasi narasi antara individu sentral 

dan individu-individu lain dalam kolom ini memunculkan entitas-entitas: (1) 

individu-individu pembanding dengan legeda penjaga gawang terdahulu Man- 

chester United, yaitu Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar, (2) individu-

individu  penjaga gawang, yaitu Mark Bosnich, Massimo Taibi, Tim Howard, 

Roy Carrol, Ben Foster, dan Fabien Barthez yang melewatkan kesempatan mereka 

menjadi legenda hidup di Manchester United, (3) individu yang memerlukan 

waktu untuk memercayai David de Gea sebelum menjadi kiper utama, yaitu Sir 

Alex Ferguson, (4) individu yang memuji penampilan David de Gea, yaitu Ryan 

Giggs, (5) individu yang menjadi pesaing David de Gea ketika penampilannya 

tidak memenuhi ekspektasi pelatih, yaitu Asmir Begovic. 

 Individu-individu lain yang muncul dalam hubungan narasi dengan indi- 

vidu sentral dalam kolom ini adalah Fabio Coentrao dan Sami Khedra. Mereka 

merupakan para pemain Real Madrid yang membahayakan gawang David de Gea 

dalam penampilan cemerlang dalam lawatan timnya, Manchester United, ke San- 

tiago Bernabeu pada putaran pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis, 14 

Februari 2013 dini hari Waktu Indonesia Barat (WIB) itu. Serta, Cristiano Ro- 

naldo sebagai pencetak gol ke gawang David de Gea.  

 Individualisasi dalam Suka dan Luka Ronaldo (10 Maret 2013) menempat 

Cristiano Ronaldo sebagai individu sentral. Relasi narasi individu sentral dengan 
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individu-individu lain memunculkan entitas: (1) individu pesepak bola yang sama 

seperti Cristiano Ronaldo (menjaga perasaan bekas klub), yaitu Gabriel Batistuta 

dan Roberto Baggio, (2) individu pesepak bola yang berbeda dari Ronaldo, yaitu 

Emmanuel Adebayor dan Carlos Teves. (3) individu yang berjasa dalam karier 

profesional Ronaldo, yaitu Sir Alex Ferguson, (4) individu pesepak bola yang 

memiliki hubungan tidak menyenangkan dengan bekas klubnya, yaitu Samuel 

Oto’o, Luis Figo, dan Mario Balotelli. 

 Individualisasi dalam Rona Rooney (21 Juli 2013) menempatkan Wayne 

Rooney sebagai individu sentral. Relasi narasi antara individu sentral dan indivi- 

du-individu lain memunculkan entitas: (1) yang menggantung keberadaan Rooney 

di Manchester United, yaitu David Moyes, (2) yang ingin Rooney meninggalkan 

Manchester United, yaitu Jose Mourinho, (3) yang ingin Rooney tetap di 

Manchester United, yaitu Gary Neville dan Bryan Robson. 

 Individualisasi dalam Fenomena Gareth Bale (4 Agustus 2013) menem- 

patkan Gareth Bale sebagai individu sentral. Relasi narasi antara individu sentral 

dan individu-individu lain memunculkan entitas: (1) pembanding dalam level nilai 

transfer, yaitu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar Junior, (2) berwe- 

nang mempertahankan Gareth Bale di Tottenham Hotspurs atau melepasnya ke 

Real Madrid, yaitu Daniel Levy, (3) yang senasib dengan Gareth Bale, yaitu 

Angel di Maria dan Fabio Coentrao, (4) yang memaparkan kelebihan Gareth Bale, 

yaitu Mark Lawrenson, Rafael van der Vaart, dan Harry Redknapp, (5) perpaduan 

tipe bermain Gareth Bale, yaitu Ryan Giggs, John Barnes, dan Viv Anderson, (6) 

pembanding Gareth Bale dari negara yang bukan kekuatan sepak bola dunia, yaitu 
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Ryan Giggs dan George Best, (7)  individu yang membutuhkan Gareth Bale, yaitu 

Adre Villas Boas. 

 Individualisasi dalam Rindu Gascoigne (15 Desember 2013) menem- 

patkan Paul Gascoigne sebagai individu sentral. Relasi narasi individu sentral 

dengan individu-individu lain memunculkan entitas: (1) “reinkarnasi” Paul 

Gascoigne, yaitu Joe Cole dan Ross Barkley, (2) yang memberi penilaian terhadap 

sosok “reinkarnasi” itu, yaitu legenda Inggris Gary Lineker dan Manajer Everton 

Roberto Martinez, (3) dalam tradisi mediatika dunia sepak bola yang sudah 

terlebih dahulu ada, yaitu “reinkarnasi” Pele (Zico, Romario, Ronaldo Luiz Ra- 

zalio, Ronaldinho, Robinho, dan Neymar) dan “reinkarnasi” Maradona (Ariel 

Ortega, Pablo Aimar, Javier Saviola, Carlos Tevez, Lionel Messi).  

 

3.2.3.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub 

Individualisasi Tafsir Sejarah AC Milan (24 Februari 2013) menempatkan A.C. 

Milan sebagai pusat pengisahan. Tidak ada individu sentral dalam kolom ini. 

Individu-individu itu berkumpul pada satu keterlibatan dengan klub sepak bola, 

A.C. Milan. Mereka berada di pusat pembicaraan utama dalam kolom ini. 

Kemudian ada individu-individu yang berkumpul di pusat pembicaraan di klub 

pembanding, yaitu Barcelona. Karena itu, tipe individu dalam kolom ini dapat 

dipisahkan jadi dua kelompok, yaitu (1) individu-individu di lingkaran A.C. Milan 

dan (2) individu-individu di lingkaran Barcelona. 

 Individu-individu di lingkaran A.C. Milan, dalam kolom ini dapat mulai 

dari sejarah kiprah Trio Belanda Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Bas- 
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ten sehingga klub ini pernah mencapai puncak kejayaan di pengujung akhir 1980-

an hingga paruh awal 1990-an. Selain Trio Belanda itu, Amir Machmud N.S. juga 

menyebut individu Gatusso yang juga pernah berjasa mengangkatkan performa 

A.C. Milan. Generasi Gatusso ini, sekalipun tidak sehebat Trio Belanda itu, meru- 

pakan bagian dari mosaik kebesaran Rosoneri. 

Setelah itu, kolumnis menyebut sejumlah pemain yang menjadi bagian da- 

ri skuad A.C. Milan sekarang, yaitu Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini, 

Mattia De Scigito, Stephan Shaarawy, Kevin-Prince Boateng (pada saat kolom ini 

terbit pada 24 Februari 2013 Kevin-Prince Boateng masih menjadi bagian skuad 

A.C. Milan, tapi pada 30 Agustus 2013 dia pindah ke klub Bundesliga Jer- 

man, Schalke 04 ), Ignazio Abate, dan Mario Balotelli. 

 Individu-individu lain yang berada atau setidak-tidaknya pernah di ling- 

kungan A.C. Milan, dalam Tafsir Sejarah A.C. Milan ini adalah pelatih-pelatih 

Arrigo Sacchi, Fabio Capello, dan Massimiliano Allegri. Tidak ketinggalan, satu 

individu lagi, yaitu pemilik klub Silvio Berlusconi. 

 Sementara itu, individu-individu di lingkungan Barcelona, sebagai klub 

pembanding dan pesaing adalah Cesc Fabregas, Gerard Pique, dan Andres Iniesta. 

Kemudian kolumnis juga menyebut selintas tentang Johan Cruyff, mentor maestro 

Akademi La Massia Barcelona untuk membangun chemistry antarpemain. 

 Individualisasi dalam Barca, “Halaman Berikutnya” ... (3 Maret 2013) 

menempatkan Barcelona sebagai pusat pengisahan. Klub Catalan ini menjadi 

pusat pertemuan individu-individu. Dalam kolom ini terdapat blok naratif tentang 

peristiwa sepak bola, berupa laga leg kedua Copa del Rey antara Barcelona dan 
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Real Madrid pada 26 Februari 2013. Dalam blok naratif ini kolumnis menyebut 

individu-individu sebagai representasi Barcelona, yaitu Carles Puyol (dengan 

sertaan “c.s.”), Lionel Messi, Andres Iniesta. Sementara itu, individu-individu 

sebagai representasi Real Madrid, yaitu Cristiano Ronaldo (dengan sertaan 

“dkk”), Sergio Ramos, Xabi Alonso, serta Jose Mourinho (ketika kolom ini terbit 

pada Minggu, 3 Maret 2013, pelatih Real Madrid). 

 Selain itu dalam porsi penceritaan yang lebih besar juga terdapat blok na-

ratif tentang Tito Vilanova. Individu-individu yang bermain di dalam blok naratif 

tentang pelatih Tito Vilanova, selain Tito Vilanova sendiri saat menangani Real 

Madrid, adalah pelatih sebelumnya, Pep Guardiola, dan asisten pelatih Jordi Rou- 

ra yang kemudian menggantikan Tito mendapat perawatan di New York. Di sam- 

ping itu, juga Presiden Barca Sandro Rosell (kini telah mengundurkan diri dan 

Josep Maria Bartomeu menggantikannya).  

 Individualisasi dalam Sambutlah, The Gunners! (14 Juli 2013) menem- 

patkan Arsenal sebagai pusat pengisahan. Terkait dengan individu-individu yang 

terdapat dalam kolom ini, Amir Machmud N.S. menyebut-nyebut nama para 

pemain kedua klub yang terlibat dalam laga persahabatan dengan New Inter- 

national Amusement Centre (NIAC) Mitra pada 16 Juli 1983.  

Dari kubu Arsenal saat itu terdapat Pat Jenning, Colin Hill, Stewart Rob- 

son, David O’Leary, Chris Whyte, Lee Chapman, Kenny Samson, Brian Talbot, 

Alan Sunderland, Paul Davis, Brian McDermott, dan Graham Rix. Lalu dari kubu 

NIAC Mitra terdiri atas David Lee, Budi Aswin, Wayan Diana, Tommy Latupe- 
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rissa, Yudi Suryata, Rudy Kelces, Rae Bawa/Yusul Male, Joko Malis, Hamid As- 

nan/Syamsul Arifin, Fandi Ahmad, Dullah Rahim/Yance Lilipaly. 

 Kemudian individu-individu yang kolumnis sebutkan dalam proses penye- 

garan tim Arsenal pada musim 2011-2012 adalah Per Mertesacker, Santi Cazorla, 

Lukas Podolski, Oliver Giroud, Gervinho, Theo Walcott, Jack Wilshare, Alex 

Oxlade  Chamberlain, Aaron Ramsey, dan Kieran Gibbs. Personel-personel inilah 

yang dibawa Arsene Wenger ke Indonesia dalam muhibah pada 14 Juli 2013 itu. 

Individualisasi dalam Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013) secara garis 

besar dapat terpilah menjadi dua entitas, yaitu (1) individu pelatih dengan klubnya 

dan (2) individu pesepak bola. Mereka semua memainkan peran yang penting bagi 

klub masing-masing dalam upaya untuk mencari kemenangan penuh gaya itu. 

 Terkait dengan pelatih dan klubnya, ketika menarasikan Bayer Munchen 

(Munich) Amir Machmud N.S. menyebut dua individu pelatih, Jupp Heynckes 

dan Pep Guardiola. Kedua individu ini tertuang dalam kalimat: Bayern yang se- 

dang bermetamorfosis dari sentuhan speed and power Jupp Heynckes ke tiki-taka 

Pep Guardiola, mencoba menegaskan betapa proyek mendatangkan arsitek sepak 

bola indah asal Spanyol itu bakal benar-benar menyegarkan cara bermain FC 

Hollywood (paragraf ke-3). 

Sementara itu, Barcelona pun pada awal musim 2013-2014 tak kalah ber- 

upaya mereformasi diri bersama Gerardo Martino: Di La Liga, Gerardo “Tata” 

Martino juga langsung memberikan konfidensi bahwa Barcelona tak kehilangan 

naluri predator setelah sebelumnya melewati fase suksesi dari Pep ke Tito Vila- 

nova, hingga era Tata sekarang. Kemenangan 7-0 atas Levante menunjukkan gai- 
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rah produktivitas yang tetap terjaga, walaupun dalam leg pertama Piala Super 

Spanyol ditahan imbang 1-1 oleh Atletico Madrid  (paragraf ke-4). 

Lebih jauh, terkait dengan klub yang mereformasi dirinya pada awal mu- 

sim 2013-2014, Amir Machmud N.S. juga menyebut-nyebut Manchester City 

bersama pelatih Manuel Pellegrini: Dari Liga Primer, penampilan perdana yang 

penuh gaya juga ditunjukkan oleh Manchester City di bawah Manuel Pellegrini. 

Kemenangan 4-0 atas Newcastle United, dengan corak menekan sepanjang laga 

adalah khas Pellegrini, sosok di balik laju Malaga yang “bukan siapa-siapa” 

sampai ke tangga semifinal (paragraf ke-5). 

Dalam perkembangan pada awal Liga Primer Inggris musim 2013-2014 

itu, Manchester United masih merupakan klub yang menjanjikan untuk berbicara 

banyak bersama David Moyes. Predikat sebagai petahana di pemuncak klasemen 

akhir 2012-2013 masih membuat The Red Devils sebagai klub potensial meraih 

kemenangan dengan penuh gaya. Kolumnis pada 25 Agustus 2013 menulis: Juara 

bertahan Manchester United yang diragukan bisa nyetel dengan gaya manajer 

baru David Moyes juga memberi kemenangan meyakinkan, 4-1, atas Swansea, 

walaupun dari segi permainan, Setan Merah tetap dikritik “bermain biasa-biasa 

saja namun selalu mengantungi (sic!) kemenangan” (paragraf ke-6). 

Selanjutnya, Chelsea juga disebut-sebut sebagai klub potensial sebagai pe-

raih kemenangan penuh gaya itu, kendati di masa awal Liga Primer Inggris musim 

2013-2014 dinilai Amir Machmud N.S., permainannya masih standar: Akan hal- 

nya Chelsea, dengan tokoh yang sedang bergairah karena menemukan chemistry 

cinta di Stamford Bridge, bermain “standar” walau menang 2-0. Hull City bukan 
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lawan yang bisa dijadikan parameter kekuatan Chelsea di bawah The Happy One 

Jose Mourinho. “Standar” itu pula yang memberi kemenangan 2-1 atas Aston 

Villa dalam laga kedua  (paragraf ke-7).  

Penyebutan individu-individu pesepak bola muncul ketika kolumnis mem- 

beri penekanan naratif terhadap Manchester City sebagai klub yang pada awal 

musim 2013-2014 itu menunjukkan potensinya bakal meraih kemenangan dengan 

penuh gaya bersama Manuel Pellegrini: Tak sekadar meretas juara seperti musim 

2011-2012, dari persiapannya Manchester Biru tampak ingin berjaya dengan le- 

bih bergaya. Tema memperkinclong lini serang menunjukkan Pellegrini tak mau 

setengah-setengah. Perekrutan Jesus Navas, Stevan Jovetic, Fernandinho, dan 

Alvaro Negredo menjadi bukti The Citizens lebih agresif di bursa transfer ketim- 

bang tetangga merahnya (paragraf ke-10).  

Individualisasi Rumah yang Nyaman (15 September 2013) terekspresikan 

pada blok-blok naratif tentang Ricardo Kaka, Mesut Ozil, dan Shinji Kagawa 

dalam kaitan mereka dengan klub masing-masing. Dalam blok naratif tentang 

Ricardo Kaka, kolumnis hanya menyebut individu Ricardo Kaka itu sendiri dalam 

hubungannya dengan Real Madrid sebagai “rumah yang ditinggalkan” dan A.C. 

Milan sebagai “rumah yang dahulu pernah ditinggalkan dan kini menjadi tujuan 

dia akan pergi”. Terkait dengan motivasi keputusannya pada September 2013 itu, 

kolumnis mengungkapkan, Kaka merasa tak bakal menjadi starter di tengah 

kepungan bintang baru dan jagoan muda (paragraf ke-3). 

Dalam blok naratif tentang Mesut Ozil yang pada saat kolom ini terbit 

pada 15 September 2013 telah hijrah dari Real Madrid ke Arsenal, kolumnis juga 
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menyebut individu lain, seperti Cristiano Ronaldo yang menyanjung penampilan- 

nya sebagai gelandang yang paling mengetahui betul keinginannya saat berada di 

gawang lawan.  Selain itu, juga ada individu Gareth Bale dan Francisco Roman 

Alarcon Suarez (Isco). Terhadap kehadiran dua individu ini, Ozil merasakan San- 

tiago Bernabeu menjadi bukan lagi “rumah yang nyaman” baginya. 

Pada blok naratif tentang Shinji Kagawa, kolumnis juga memunculkan 

individu Wayne Rooney (nasibnya lebih baik dari Kagawa), David Moyes (tidak 

menempatkannya di starting line up), Marouane Fellani (menempati posisi reguler 

Kagawa), dan Sir Alex Ferguson (yang dahulu memberi kepercayaan kepada 

Kagawa tapi telah pensiun). Selain itu ada individu Jurgen Norbert Klopp. Dia 

yang mengetahui betul kemampuan Kagawa mempertanyakan objektivitas di ba- 

lik kebijakan David Moyes “menyingkirkan” mantan pemain asuhannya yang 

merupakan salah seorang gelandang terbaik dunia tidak masuk ke starting line up 

dalam racikan strateginya. Kolumnis bahkan menggunakan unsur predikat “tidak 

habis mengerti” untuk mengantarai subjek Juergen Kloop dan realitas objektif 

“tidak masuk ke starting line up” David Moyes dalam tiga laga Liga Primer 

Inggris (hingga kolom ini terbit pada 15 September 2013). 

 

3.2.3.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

Individualisasi Tak Cukup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) menempatkan 

Arsene Wenger menjadi sosok pelatih yang menjadi individu sentral. Pada per- 

jalanan kariernya sebagai manajer, terutama ketika menangani Arsenal, dia berada 
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dalam lingkungan individu-individu lain baik yang mendukungnya maupun 

mengkritiknya. 

 Individu-individu pendukung Arsene Wenger di masa lalu, saat dia meng- 

antar Arsenal meraih trofi Liga Primer Inggris musim 1997-1998, 2001-2002, 

2003-2004; Piala FA pada musim 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005;  

dan FA Community Shield pada 1998, 1999, 2002, 2004 adalah Tony Adams, 

Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Ian Wright, Lee Dixon, dan Martin Keown. 

 Individu-individu yang mengkritik Arsene Wenger karena ketidakmam- 

puannya mempersembahkan gelar juara lagi semenjak terakhir kali Arsenal me- 

raih trofi Liga Primer Inggris pada musim 2003-2004, semenjak terakhir kali me- 

rebut Piala FA pada 2005, dan semenjak terakhir kali mengenyam kelezatan juara 

FA Comunnity Shield pada 2004 adalah George Graham dan Sol Champbell. 

Individualisasi Kini, “Madrid Ancelotti” ... (18 Agustus 2013) menampil- 

kan dua individu sentral yang sama-sama mendapatkan porsi penarasian hampir 

berimbang, yaitu Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho. Tiga individu pemain Real 

Madrid yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan Jose Mourinho, yakni 

Sergio Ramos, Iker Casillas, dan Cristiano Ronaldo.  

Amir Machmud N.S. menarasikan: ... Para pemain terbelah dalam kubu 

Iker Casillas dan Sergio Ramos di satu pihak, dengan kubu Portugal. Casillas ... 

berusaha menjaga hubungan dengan para pemain Barcelona, namun sikap-sikap 

Mourinho, khususnya dalam el clasico tak mengompromikan kemoderatan logika 

Casillas itu. (Di mata Mourinho-MJ) Barca baik secara teknis, sepak bola, mau- 

pun perspektif politik adalah musuh besar yang harus ditindas  (paragraf ke-3).  
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 Sementara itu, Carlo Ancelotti datang ke Real Madrid sebagai sosok de- 

konstruksi Jose Mourinho: Ia bukan sosok arogan, jauh lebih cool, dan setiap 

pemain yang pernah berinteraksi dengan Don Carlo adalah pengayom yang 

memberi ketenteraman di ruang ganti. Suasana tenteram itulah ungkapan cara- 

nya memotivasi (paragraf ke-6).  

 Individualisasi dalam Secepat Apakah MU Bangkit? (2 Maret 2014) me- 

nempatkan David Moyes sebagai individu sentral lebih pada efek dari tindak- 

annya terhadap Manchester United, bukan pada porsi maksimal penarasian dalam 

kolom ini. Berdasarkan transaksi naratif individu sentral dengan individu-individu 

lain muncullah tiga kelompok individu. 

 Pertama, kelompok individu yang menilai kinerja Manchester United di 

bawah manajer David Moyes setelah mereka menyerah 0-2 atas Olympiakos Yu- 

nani dalam fase knock out Liga Champions pada 25 Februari 2014. Termasuk ke 

dalam kelompok pertama ini adalah Roy Keane dan Michael Carrick.  

Kedua, kelompok individu yang tidak dimiliki oleh David Moyes dalam 

skuad Manchester United hasil racikannya. Mereka adalah bek-bek masa lalu 

yang penuh hiperaktivitas (Paul Parker, Denis Irwin, Gary Neville, Philip Neville) 

dan striker-striker hebat masa lalu (Mark Hughes, Andy Cole, Dwight Yorke, 

Louis Saha, dan Ruud van Nistelrooy). Termasuk pula ke dalam kelompok 

individu tipikal ini, para pemain sayap masa lalu Andrei Kanchelskis, Jesper 

Blomquist, Karel Poborsky, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo 

serta pemain di lini tengah, antara lain Bryan Robson dan Eric Cantona. 
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 Ketiga, kelompok individu yang sekarang dimiliki David Moyes di skuad 

The Red Devils. Mereka adalah Patrice Evra, Wayne Rooney, Antonio Valencia, 

Ashley Young, Nemanja Vidic, Robin van Persie, Adnan Januzaj, Juan Mata, dan 

Denny Welbeck. Materi pemain ini, menurut Amir Machmud N.S., sebetulnya ti- 

dak terlalu jauh berlainan dengan materi racikan Sir Alex Ferguson ketika meng-

antarkan Manchester United ke tangga juara Liga Primer Inggris musim 2012-

2013. Namun dengan materi pemain hampir sama, David Moyes justru menjadi- 

kan mereka berperforma datar dan tidak memiliki gairah pada musim 2013-2014. 

 

3.2.4  Fokalisasi (Focalization) 

Konsep naratif fokalisasi (focalization), merujuk pada bagaimana kejadian-keja- 

dian berikut individu-individu yang bermain di dalamnya terdeskripsikan atau 

tertunjukan kepada para pembaca (audiens), papar Fulton (et al., 2005: 238). 

Naratif fiksional memanfaatkan sejumlah varian narator orang pertama dan orang 

ketiga, yang terlokasi secara internal atau eksternal pada teks narasi.  

 Kesemua fokalisasi dalam 17 kolom sepak bola Amir Machmud N.S. di 

rubrik “Free Kick” yang terentang dalam kurun pemuatan dari Desember 2012 

hingga Maret 2014 memang menunjukkan kombinasi antara pencerita orang 

pertama dan ketiga. Pada realitas terdapat sejumlah dua pola.  

Pertama, Pola X merupakan kombinasi internal teks (pencerita orang 

ketiga: penyebutan nama individu yang bermain dalam suatu peristiwa  sambil 

sesekali membubuhkan pronomina persona ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-

nya” [bentuk terikat varian dia/ia]) + eksternal teks (pencerita orang pertama: 
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tanpa satu pun pronomina persona pertama tunggal, “aku” atau “saya” terdapat 

secara eksplisit pada teks kolom ini, intervensi opini-opininya  atau lewat kalimat-

kalimat interogativa/imperatif) dan bisa pula melalui pemakaian pronomina 

persona kedua jamak “Anda”.  

Kedua, Pola Y kombinasi internal teks (pencerita orang ketiga + pencerita 

orang pertama melalui pencantuman pronomina persona pertama jamak “kita” 

atau tunggal “saya”) + eksternal teks (pencerita orang pertama). Berdasarkan 

temuan ini,  fokalisasi (focalization) dapat ditabelkan sebagai berikut: 

TABEL V 
Focalization Kolom di Rubrik “Free Kick” 

 
Kolom Fokalisasi 

  
1 Pola X 
  
2 Pola Y 
  
3 Pola Y 
  
4 Pola Y 
  
5 Pola X 
  
6 Pola X 
  
7 Pola X 
  
8 Pola Y 
  
9 Pola X 
  

10 Pola X 
  

11 Pola Y 
  

12 Pola Y 
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13 Pola Y 
  

14 Pola X 
  

15 Pola  X 
  

16 Pola X 
  

17 Pola X 
 
 

Uraian selanjutnya merupakan pertanggungjawaban logis, mengapa secara 

fokalisasi, kolom yang satu masuk ke kombinasi Pola X, sedangkan kolom yang 

lain masuk ke kombinasi Pola Y. 

 

3.2.4.1  Kolom dengan Pusat Tematik Pemain 

Fokalisasi “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012) ini, Amir Machmud N.S. 

memasukkan opini-opininya ketika mengetengahkan kejadian-kejadian yang 

terdeskripsikan kepada para pembaca. Dia sebetulnya cenderung mengambil 

posisi pencerita orang pertama, meskipun tanpa satu pun pronomina persona 

pertama tunggal, “aku” atau “saya” yang merujuk ke referen pada diri kolumnis 

terdapat secara eksplisit pada teks kolom ini.  Setidaknya intervensi opini-opini- 

nya ketika menarasikan kejadian-kejadian untuk para pembaca itulah yang mem- 

perkuat posisinya sebagai pencerita orang pertama. 

 Respons individual kolumnis, untuk memberikan kesan agar tidak terlalu 

subjektif, terkadang muncul sebagai akses ke pembaca melalui individu-individu 

yang terkait dengan kejadian-kejadian sepak bola itu melalui kutipan langsung 

atau tidak langsung. Demikian pula, pernyataan individu-individu, seperti sesa- 

ma pesepak bola atau pelatih sepak bola terhadap kiprah Messi dalam mengukir 

345 
 



rekor demi rekor dalam karier profesionalnya, melekat erat sebagai upaya kolum- 

nis memersuasi pembaca dengan menyediakan wacana yang lebih objektif. 

 Meskipun demikian, kolumnis juga bertindak sebagai pencerita diaan, 

misalnya ketika mendeskripsikan tentang Lionel Messi: Dunia menjadi milik 

Lionel Andres Messi, tetapi ia memberi pelajaran yang tak setiap bintang bisa 

melakoninya: tetap santun dan menjejak bumi (paragraf ke-1). Kemudian berlan-

jut ke bagian berikutnya: Karakternya yang seperti terjaga dari segala jenis bla-

bla-bla, kehidupan pribadinya yang normal, kerendahhatiannya di tengah langit 

prestasi dan rekor demi rekor, membuat ia mengetengahkan “perbedaan” diban- 

dingkan dengan banyak bintang sebelumnya, juga yang seangkatan dan menjadi 

pesaingnya (paragraf ke-2). 

 Dalam “Rekor Brutal” Messi, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang 

pertama dan ketiga. Dalam internal teks, kolumnis menjadi pencerita orang ketiga. 

Kolumnis menyebut nama individu yang bermain dalam suatu peristiwa  sambil 

sesekali membubuhkan pronomina persona ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-

nya” (bentuk terikat varian dia/ia). Konsep fokalisasi kolumnis sebagai pencerita 

orang pertama  berada dalam eksternal teks.  Meskipun tanpa satu pun pronomina 

persona pertama tunggal “aku” atau “saya” terdapat secara eksplisit pada teks 

kolom ini, intervensi opininya itu memperkuat posisinya sebagai pencerita orang 

pertama.  

Fokalisasi kolom ini merupakan Pola X. Sebab secara internal teks, 

kolumnis hadir sebagai pencerita orang ketiga: Penyebutan nama individu yang 

bermain dalam suatu peristiwa  sambil sesekali membubuhkan pronomina persona 
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ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-nya” (bentuk terikat varian dia/ia). Sementara 

itu pada eksternal teks, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang pertama: tanpa 

satu pun penyebutan pronomina persona pertama tunggal, “aku” atau “saya” 

terdapat secara eksplisit pada teks kolom ini, intervensi opini-opininya  atau lewat 

kalimat-kalimat interogativa/imperatif memperkuat posisinya sebagai pencerita 

orang pertama. 

 Fokalisasi dalam Melodrama Frank Lampard (6 Januari 2013) juga 

mengacu pada bagaimana cara kolumnis menyapa para pembaca. Dalam mena- 

rasikan kejadian-kejadian, kolumnis sering memasukkan opini-opini yang mem- 

buat dirinya seolah berbicara sebagai pencerita akuan, meskipun dia tidak secara 

eksplisit, menyebutkan pronomina persona pertama tunggal “aku” atau “saya”. 

Opini-opini itu menyiratkan kehadiran riil sang “aku” kolumnis.   

 Dalam kolom ini memang sebanyak 16 paragraf tidak terdapat pronomina 

persona pertama “aku” atau “saya”. Akan tetapi, pada satu paragraf, yaitu paragraf 

ke-5, Amir Machmud N.S. mencantumkan pronomina persona pertama jamak 

“kita”. Keseluruhan fokalisasi, fokus penceritaan, menemukan keeksplisitannya 

pada kalimat: Kita tidak membayangkan, apakah Lampard yang telah memper- 

kuat Chelsea sejak 2001 akan mengalami akhir pedih seperti Didier Drogba, pah 

lawan yang mengantar The Blues menjuarai Liga Champions 2011-2012. Pada 

kalimat ini, kolumnis mengajak para pembaca kolomnya untuk turut membayang- 

kan akan akhir kemungkinan nasib Frank Lampard yang setragis Didier Drogba. 

Terbuang begitu saja, karena keuzuran usianya sebagai atlet. Di sini, kolumnis 

bertindak sebagai pencerita orang pertama. 
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 Pada Melodrama Frank Lampard, kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Dalam internal teks, fokalisasi terjadi dengan penyebut- 

an nama individu yang bermain dalam suatu peristiwa  sambil sesekali membu- 

buhkan pronomina persona ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-nya” (bentuk 

terikat varian dia/ia) yang melekat pada nomina. Selanjutnya dalam memfokali- 

sasi kejadian-kejadian, kolumnis memasukkan kalimat interogativa  ataupun opi- 

ni yang membuat dirinya seolah berbicara sebagai pencerita orang pertama, mes- 

kipun dia tidak secara eksplisit menyebutkan pronomina persona pertama tunggal 

“aku” atau “saya”. Kalimat interogativa dan opini itu menyiratkan kehadiran riil 

sang “aku” kolumnis. Dengan demikian, dia berada di eksternal teks.   Dalam ko- 

lom ini memang sebanyak 16 paragraf tidak terdapat pronomina persona pertama 

“aku” atau “saya”. 

Fokalisasi kolom ini merupakan Pola Y. Sebab dalam internal teks, 

kolumnis bertindak sebagai pencerita orang ketiga dengan penyebutan nama 

individu yang bermain dalam suatu peristiwa sambil sesekali membubuhkan 

pronomina persona ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-nya” (bentuk terikat 

varian dia/ia) dan sekaligus bertindak sebagai pencerita orang pertama (lewat pen- 

cantuman pronomina persona pertama jamak “kita”). Sementara itu secara ekster-

nal teks, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang pertama yang memasukkan 

opini, kalimat interogativa yang membuat dirinya seolah berbicara sebagai 

pencerita orang pertama, meskipun dia tidak secara eksplisit menyebutkan 

pronomina persona pertama tunggal “aku” atau “saya”.   
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 Fokalisasi Karena Ada “Handsball”  ... (13 Januari 2013) merujuk pada 

cara Amir Machmud N.S. menyampaikan gagasan naratif berupa kejadian-kejadi- 

an dan individu-individu di dalamnya, kepada pembaca dengan terkadang menya- 

pa langsung kepada mereka. Hal itu antara lain terindikasi dengan penggunaan 

kalimat imperatif: Simaklah bagaimana sejarah menyorongkan ruang buram bagi 

tindakan ala pemain basket itu (paragraf ke-8). Di sini, ia bertindak sebagai pen-

cerita orang pertama secara implisit.   

 Sapaan langsung kolumnis sebagai narator juga terindikasi dengan peng- 

gunaan pronomina persona kedua “Anda” (dalam konteks ini cenderung jamak, 

mengacu pada para pembaca). Ada dua kalimat yang mengindikasikan sapaan 

langsung kolumnis kepada para pembaca dengan tipe ini, yaitu (1) Anda bisa me- 

nyimak aksi Paolo Di Canio 13 tahun lalu di Youtube (paragraf  ke-11) dan (2) 

Ya, jika Anda pemain bola, kita harus mematuhi larangan menyentuh bola atau 

handsball (paragraf ke-17). Demikian pula di sini, kolumnis bertindak sebagai 

pencerita orang pertama secara emplisit, karena penyebutan pronomina persona 

kedua jamak “Anda” menghendaki pola relasi komunikasi si “aku” kolumnis 

(yang implisit) sebagai pengirim pesan dan “para pembaca” (Anda) sebagai pe-

nerima pesan.  

 Penggunaan pronomina persona pertama jamak “kita” itu bervariasi de- 

ngan pronomina persona pertama tunggal “saya” sebagaimana terdapat dalam po- 

tongan kalimat panjang: ..., saya lebih nyaman mengilas balik sejarah dengan 

membuka Youtube, melihat aksi para pahlawan fair play: Di Canio, Fowler, dan 
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Klose (paragraf ke-16). Kolom ini menggunakan teknik fokalisasi dengan teknik 

penceritaan yang memvariasikan pronomina persona pertama “saya” dan “kita”. 

 Sementara itu kolumnis bertindak sebagai pencerita orang ketiga, misal-

nya manakala kolumnis menarasikan tentang gol Diego Maradona dengan tangan: 

Karena ada aturan handsball, maka justifikasi Hands of God Diego Maradona 

pun bisa menimbulkan luka yang tak terhapuskan. Kegusaran  orang Inggris 

selalu terbangkit- kan tiap kali mengenang bagaimana The Three Lions dika- 

lahkan Argentina 1-2 dalam perempat final Piala Dunia 1986 (paragraf ke-1). 

Lebih lanjut tulisnya: Wasit Ali Bennaceur dari Tunisia dikenang sebagai sosok 

antagonis dan aktor utama skandal tersebut tentulah Maradona yang dengan 

enteng membela diri, “Itu gol tangan Tuhan” (paragraf ke-2). 

 Pada Karena Ada “Handsball”  ..., kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Di internal teks, kolumnis menggunakan fokalisasi 

dengan bertindak ebagai pencerita orang ketiga. Kolumnis menyebut nama 

individu yang bermain dalam suatu peristiwa  sambil sesekali membubuhkan pro- 

nomina persona ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-nya” (bentuk terikat varian 

dia/ia). Di internal teks, kolumnis juga menggunakan pronomina persona pertama 

jamak “kita” bervariasi dengan pronomina persona pertama tunggal “saya”. Pola 

komunikasi dengan menyebut pronomina persona kedua  “Anda”, mengukuhkan 

posisi kolumnis sebagai pencerita pertama pada eksternal teks karena kehadir- 

annya yang implisit. 

 Fokalisasi dalam kolom ini merupakan Pola Y. Pada internal teks, kolum- 

nis bertindak sebagai pencerita orang ketiga (penyebutan nama individu yang 
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bermain dalam suatu peristiwa  sambil sesekali membubuhkan pronomina persona 

ketiga tunggal “dia” atau “ia” atau “-nya” (bentuk terikat varian dia/ia) dan 

pencerita orang pertama (pencantuman pronomina persona pertama jamak “kita”). 

Sementara itu pada eksternal teks, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang 

pertama (pemakaian pronomina persona kedua jamak “Anda” lewat kalimat 

imperatif mengukuhkan posisi kolumnis sebagai pencerita pertama pada eksternal 

teks). 

 Fokalisasi Tersenyumlah Balotelli ... (3 Februari 2013) merujuk pada 

bagaimana Amir Machmud N.S. menyajikan secara naratif segala kejadian, indi- 

vidu-individu yang bermain di dalamnya, latar belakang tempat dan waktu, sen- 

tuhan opini-opini pribadi kepada para pembacanya.  

 Ketika menyampaikan segenap gagasan dengan jurus-jurus storytelling 

dalam kolom ini, kolumnis melakukannya dengan pemfokalisasian, pemfokusan, 

penekanan pada  pronomina persona pertama tunggal “saya”. Dari 17 paragraf 

yang membangun kolom ini, terdapat penggunaan pronomina ini. Secara eksplisit 

ada tiga kalimat paparan naratif dalam kolom ini yang menggunakan pronomina 

persona pertama tunggal “saya”. Kalimat pertama: Saya termasuk yang skeptis 

Super Mario bisa menemukan rumah ketenangan yang stabil (paragraf ke-2). Se- 

mentara itu, kalimat kedua: Saya juga percaya tentang kekuatan “jodoh” yang 

mampu mengikat hati dan pikiran seorang pemain dengan klub (paragraf ke-15). 

Adapun kalimat ketiga: Untuk magma yang sedahsyat Balotelli, saya lebih me- 

lihat pentingnya peran lingkungan klub dengan menjaga, mengelola, lalu mele- 

dakkan sesuai kebutuhan A.C. Milan dan timnas Italia (paragraf ke-16).  
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Kolumnis menggunakan pronomina persona pertama tunggal “saya” de- 

ngan referen pada dirinya sendiri dalam konteks paparan naratif. Dengan meng-

saya-kan diri, kolumnis bertindak sebagai narator yang berdialog dengan para 

pembaca. Dia pun bercerita, menyisipi dengan opini-opininya, kadang mengutip 

ucapan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung.  

Kolumnis juga bertindak sebagai pencerita orang ketiga tatkala menggu-

lirkan narasi: Selama dua tahun berseragam The Citizens, ia bukan hanya konyol 

di lapangan dengan perilaku yang mendatangkan empat kartu merah, tetapi juga 

dalam interaksi sosial di luar lapangan. Ia tak juga menemukan kedewasaan 

dalam bentuk tanggung jawab walaupun oleh Cesare Prandelli diberi peran 

besar dalam Squadra Azzurra di Euro 2012 (paragraf ke-13). 

Fokalisasi kolom ini merupakan Pola Y. Kolumnis bertindak sebagai 

pencerita orang pertama dan ketiga. Dalam internal teks, kolumnis memfokalisasi 

dengan bertindak sebagai pencerita orang pertama (menggunakan) pronomina 

persona pertama tunggal “saya”) dan sekaligus juga pencerita diaan (pronomina 

persona orang ketiga tunggal “ia” dan “dia”). Secara eksternal teks, lewat 

pemakaian kalimat-kalimat interogativa meski tanpa pemanfaatan pronomina 

persona kedua jamak “Anda” atau pronomina persona pertama jamak  “kita” , 

sesungguhnya secara implisit kolumnis bertindak sebagai pencerita akuan atau 

sayaan secara implisit pula. 

 Fokalisasi Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013) merujuk upaya 

kolumnis mengisahkan kejadian-kejadian dengan menyapa para pembaca. Secara 

implisit, kolumnis kadang bertindak sebagai pencerita orang pertama sebagai 
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pengirim pesan dengan menempatkan para pembaca yang terepresentasikan de- 

ngan pemakaian pronomina persona kedua jamak “Anda” sebagai penerima. 

Kalimat: Ya, Anda mungkin merasa menemukan sosok Peter Schmeichel 

dalam diri kiper muda ini (David de Gea-MJ) ketika membukukan sedikitnya tu-

juh penyelamatan yang mengamankan gawang Manchester United dari teror pa- 

ra penyerang Real Madrid, mengindikasikan secara kuat Amir Machmud N.S. 

bertindak sebagai pencerita orang pertama secara implisit yang menyapa kepada 

para pembacanya.  

Berdasarkan realitas teks kolom ini, kolumnis juga bertindak sebagai pen- 

cerita diaan, misalnya manakala dia menarasikan tentang proses perjalanan secara 

ringkas David de Gea sebagai penjaga gawang: Kalau pada awal-awal penampil- 

annya bersama Setan Merah ia sering dituding sebagai “sumber masalah” 

karena blunder-blunder dan konsentrasinya yang buruk, kali ini mulai Alex Fer- 

guson hingga Ryan Giggs semua memujinya sebagai penyelamat yang luar biasa. 

Kini Sir Alex membelanya, “David telah menunjukkan karakter karena (sebelum- 

nya) dia menerima banyak kritik, yang terkadang tidak fair ....” (paragraf ke-3).  

Dalam Mudik Indah David de Gea, kolumnis bertindak sebagai penderita 

orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Pola X. Berdasarkan 

internal teks kolom ini, teknik penarasian Amir Machmud N.S. cenderung 

mengekspresikan kemampuan storytelling-nya dengan fokalisasi pada pencerita 

diaan atau dalam aplikasinya bisa menyebut nama individu yang bermain dalam 

suatu kejadian sambil sesekali membubuhkan pronomina persona ketiga tunggal 

“dia” atau “ia” atau “-nya” (bentuk terikat va- rian dia/ia yang melekat pada 
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nomina). Pola komunikasi dengan ketersediaan pronomina persona kedua jamak 

“Anda”, menghendaki adanya pencerita akuan atau sayaan sekalipun ia hanya 

berada di luar (eksternal) teks. 

 Fokalisasi Suka dan Luka Ronaldo (10 Maret 2013) merujuk upaya Amir 

Machmud N.S. mengawali kolom ini dengan menempatkan pronomina persona 

kedua jamak “Anda” pada kalimat pembuka. Pronomina “Anda” ini merujuk pada 

referen para pembaca kolom ini. Cara ini merupakan upaya kolumnis menyapa 

dan melibatkan para pembaca untuk masuk ke ranah topik pembicaraan.  

 Kalimat awal: Anda simakkah gestur Cristiano Ronaldo setelah mencetak 

gol ke gawang David de Gea yang memastikan keunggulan Real Madrid 2-1 atas 

Manchester United, pekan lalu? (paragraf  ke-1), pun sekaligus menjadi pengantar 

untuk potongan narasi berikutnya, tentang ekspresi wajahnya yang membaurkan 

rasa senang sekaligus sedih dan tindakannya tidak melakukan selebrasi berlebih-

lebihan. 

 Kesemua peristiwa berikut individu-individu yang terlibat di dalamnya itu 

mendapatkan fokalisasi kolumnis  dengan teknik penceritaan orang ketiga. Bah- 

kan dalam salah satu paragraf, dia menjadi pencerita orang ketiga mahatahu 

karena menyentuh aksi batin individu sentral Ronaldo: Ya, aksi sentimental 

seorang pemain profesional semacam itu tentu bukan sekadar akting untuk mem- 

bangun simpati publik. Di lubuk hatinya Ronaldo tahu diri, kalau ia tak di- 

pungut Ferggie dari Lisabon pada 2003, seberapa hebat pun talentanya, belum 

tentu ia menjadi “pemain besar” seperti sekarang  (paragraf ke-4). 
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 Dalam Suka dan Luka Ronaldo, kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Pola X. Berdasarkan 

internal teks, hampir semua peristiwa dengan individu-individu yang terlibat di 

dalam kolom ini mendapatkan fokalisasi dengan pencerita orang ketiga. Secara 

eksternal teks, pemakaian pronomina persona kedua jamak “Anda” menjadi 

penanda indikasi kolumnis menempatkan diri sebagai pencerita orang pertama 

(pencerita akuan atau sayaan) secara implisit. 

 Fokalisasi Rona Rooney (21 Juli 2013) mengetengahkan upaya kolumnis 

mengombinasikan teknik fokalisasi dengan pronomina persona pertama jamak 

“kita” (kolumnis dan para pembaca) dan pencerita orang ketiga (dengan penyebut- 

an nama individu atau pronomina persona ketiga “dia” dengan varian “ia” atau “-

nya” ketika melekat pada suatu nomina). 

 Ketika pada paragraf ke-1 Amir Machmud N.S. menggunakan kata “pem- 

baca” dan pronomina persona kedua (dalam hal ini bermakna jamak) “Anda”, 

sudah mulai tampak keinginannya menyapa langsung para pembaca. Kolumnis 

sebagai narator berkehendak mengajak mereka masuk ke dalam gagasan tentang 

betapa tidak semestinya pemain sekaliber Wayne Rooney hanya menghuni bang- 

ku cadangan dan hanya bermain ketika Robin van Persie berhalangan alias cedera.    

 Konsep dialogis yang coba hendak dibangun oleh Amir Machmud N.S. ini 

dikuatkan dengan penggunaan pronomina persona pertama jamak “kita” (kolom-

nis dan para pembaca) pada paragraf  ke-14. Kolumnis menggunakan kata 

“pembaca” dan “Anda” pada paragraf ke-1 untuk mengajak “berbicara” (menya- 

pa) kepada para pembaca. Dia juga menggunakan kata “kita” untuk menempatkan 
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dirinya (sebagai kolomnis) yang “berbicara” pada posisi yang menjadi satu 

dengan para pembaca yang “diajak berbicara”. 

  Sementara itu, ada pula peristiwa berikut individu-individu yang bermain 

di dalamnya difokalisasikan lewat narator sebagai orang ketiga. Dia menceritakan 

orang lain, dengan menyebut nama orang lain itu atau bisa pula menggunakan 

pronomina persona orang ketiga. Misalnya ketika kolumnis menarasikan pende- 

ritaan Wayne Rooney setelah masuk ke dalam logika David Moyes, tetap mem- 

pertahankannya di Manchester United namun tak kunjung memberikan peran se- 

padan dengan reputasinya sebagai bintang sepak bola. 

 Dalam Rona Rooney, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang pertama 

dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Pola X. Secara internal teks kolumnis 

menempatkan diri sebagai pencerita orang ketiga dengan menyebut nama 

individu-individu yang menghidupan peristiwa  atau dengan menyebut pronomina 

persona ketiga “dia” dengan varian “ia” atau “-nya” ketika melekat pada suatu 

nomina. Secara eksternal teks, kolum-nis menempatkan diri sebagai pencerita 

orang pertama implisit, ketika dia menggunakan pronomina persona kedua jamak 

“Anda”.  

Fokalisasi Fenomena Gareth Bale (4 Agustus 2013) merujuk pada upaya 

kolumnis menggunakan teknik fokalisasi orang ketiga dengan ciri utama mena- 

rasikan suatu peristiwa dengan menyebut nama individu-individu yang terlibat 

dalam peristiwa itu atau dengan menggunakan pronomina “dia atau “ia” berikut 

varian “-nya”. Dia pun memasukkan teknik fokalisasi orang pertama dengan 

penggunaan pronomina persona pertama jamak “kita”. 
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Sebagaimana sering terdapat dalam kolom-kolom sepak bola Amir Mach- 

mud N.S., teknik fokalisasi dengan menyapa langsung para pembaca mendapat 

porsi realisasi. Kalimat imperatif yang menjadi paragraf pertama kolom ini: 

Sebutlah satu nama ini: Gareth Bale, sesungguhnya menyiratkan suatu proses 

penyapaan yang melibatkan narator (Amir Machmud N.S.) kepada pembacanya.  

Kalimat ini sejajar secara maknawi dengan “Para pembaca, sebutlah satu 

nama ini: Gareth Bale” atau “Anda sebutlah satu nama ini: Gareth Bale”. Dengan 

demikian sesungguhnya secara tersirat, kalimat Sebutlah satu nama: Gareth Bale 

(paragraf ke-1), menggunakan teknik fokalisasi kolumnis (narator) menyapa ke- 

pada para pembaca (dengan varian pronomina persona kedua jamak “Anda”) dan 

dengan demikian kolumnis dalam hal ini bertindak sebagai pencerita orang per-

tama implisit.  

Bentuk sapaan lain, terjadi manakala kolumnis menggunakan teknik fo- 

kalisasi pronomina persona pertama jamak. Hal ini biasanya terjadi manakala dia 

memasukkan opini pribadinya. Tujuannya, agar para pembaca kolomnya membe- 

narkan atau mengikuti opininya itu. Dia melibatkan dirinya sendiri sebagai narator 

dengan para pembaca melalui pemakaian kata “kita”, sebagaimana tampak pada 

kalimat: Kita mungkin segera mengimajinasikan betapa mengerikan daya dobrak 

Madrid dengan dua eksoset mautnya: Ronaldo dan Bale (paragraf ke-17).  Peng- 

gunaan kata “mengimajinasikan” dalam kalimat ini, karena Bale pada saat kolom 

ini ditulis memang belum bergabung dengan Real Madrid. 

Dalam Fenomena Gareth Bale, kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Pola Y. Pada internal 
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teks, kolumnis menggunakan teknik fokalisasi pencerita orang ketiga. Secara 

eksternal teks, kolumnis juga memasukkan teknik fokalisasi orang pertama 

dengan penggunaan pronomina persona pertama jamak “kita”. 

 Fokalisasi Rindu Gascoigne (15 Desember 2013) cenderung dominan 

dengan pencerita orang ketiga. Agak berlainan dengan sejumlah kolom yang 

menggunakan gaya sapaan langsung kepada para pembaca, seperti pemakaian 

pronomina persona kedua “Anda” (dalam konteks jamak yang mengacu pada 

referen para pembaca) atau menggunakan gaya persuasi melalui pemakaian 

pronomina persona pertama jamak “kita” (yang mencakup referens kolumnis 

bersama para pembaca), kali ini relatif bersih. 

 Tindakan fokalisasi kolumnis Amir Machmud N.S. dalam kolom ini ada- 

lah dengan menempatkan dirinya pada posisi pronominta persona ketiga atau pen- 

ceritaan diaan. Penyebutaan nama langsung individu yang terlibat dalam suatu 

peristiwa dengan variasi penggunaan pronomina persona ketiga “ia”, “dia”, “-nya” 

tampak pada kolom ini. Salah satu contoh ketika kolumnis menarasikan Gasco- 

igne: ... Paul Gascoigne ... memesona dunia di Italia 1990, ... dalam usia 20 

tahun. Waktu itu, di tengah taburan bintang seperti Bryan Robson, Chris Waddle, 

John Barnes, dan David Platt, Gazza menjadi Young Guns yang paling bersinar 

yang dibawa oleh pelatih Bobby Robson (paragraf ke-9). 

 Individu sentral Paul Gascoigne, dalam narasi Amir Machmud N.S., ter-

gambarkan memesona publik sepak bola dunia melalui penampilannya ketika 

memperkuat Tim Nasional Inggris dalam Piala Dunia 1990 di Italia. Saat itu usia- 

nya 20 tahun. Padahal waktu itu begitu banyak the young gun di belakang The 
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Three Lions, seperti Bryan Robson, Chris Waddle, John Barnes, dan David Platt. 

Gary Lineker juga disebut teman setim Paul Gascoigne dalam event itu. 

 Terkait dengan pencerita orang pertama, secara implisit kolumnis melaku-

kannya pada paragraf ke-17 lewat kalimat interogativa: Apakah anugerah sepak 

bola sekelas Paul Gascoigne benar-benar bakal lahir kembali lewat Ross 

Barkley? Pertanyaan mengantarai posisi kolumnis sebagai pencerita orang perta-

ma dan para pembaca, kedua posisi itu sama-sama berada di eksternal teks, ke-

duanya sama-sama implisit. 

 Dalam Rindu Gascoigne, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang per-

tama dan ketiga. Fokalisasi dalam kolom ini merupakan Pola X. Secara internal 

teks, tindakan fokalisasi kolumnis dalam kolom ini adalah dengan menempatkan 

dirinya pada posisi pronomina persona ketiga atau penceritaan diaan. Penyebutan 

nama langsung individu yang terlibat dalam suatu peristiwa dengan variasi 

penggunaan pronomina persona ketiga “ia”, “dia”, “-nya” tampak pada kolom ini. 

Secara eksternal teks, penggunaan kalimat interogativa: Apakah anugerah sepak 

bola sekelas Paul Gascoigne benar-benar bakal lahir kembali lewat Ross 

Barkley? (paragraf ke-17), secara implisit memosisikan fokalisasi kolumnis 

sebagai pencerita orang pertama. 

 Dalam kolom ini kolumnis bertindak sebagai pencerita orang pertama dan 

ketiga. Fokalisasinya merupakan Pola X. Pada internal teks, kolumnis menjadi 

pencerita orang ketiga, menyebutkan nama individu yang bermain dalam suatu 

peristiwa  sambil sesekali membubuhkan pronomina persona ketiga tunggal “dia” 

atau “ia” atau “-nya” (bentuk terikat varian dia/ia). Sementara itu, pada eksternal 
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teks kolumnis bertindak sebagai pencerita orang pertama, menggunakan kalimat-

kalimat interogativa untuk menyisipkan opini-opininya. Mesekipun tidak secara 

eksplisit muncul penggunaan pronomina persona pertama tunggal “aku” atau 

“saya”, secara eksternal teks hal ini menunjukkan kehadiran “aku” kolumnis. 

   

3.2.4.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub  

Fokalisasi Tafsir Sejarah AC Milan (24 Februari 2013), Amir Machmud N.S. 

lebih banyak memanfaatkan strategi pencerita diaan. Penyebutan nama (berikut 

variasi pronomina persona ketiga) banyak digunakan pada 11 paragraf dalam 

kolom ini. Hanya ada satu paragraf yang menggunakan pronomina persona 

pertama jamak “kita” (referennya kolumnis  dan para pembacanya) sebagaimana 

tertuang dalam kalimat: Dan  sekarang, kita sudah mulai menyambut era baru 

Milan: era Montolivo dan era Baloteli (paragraf ke-14). 

Sementara itu, ada dua paragraf yang bisa menerima pemahaman sebagai 

upaya kolumnis menyapa para pembaca meskipun tidak terungkapkan secara eks-

plisit, seperti pemanfaatan pronomina persona kedua jamak “Anda” (mengacu 

referen para pembaca). Paragraf-paragraf itu terkemas dalam kalimat interogativa 

yang diajukan kepada para pembaca. Pada bagian introduksi kolom ini, Amir 

Machmud N.S. seolah hendak memainkan diskusi dengan para pembacanya me- 

lalui kalimat interogativa: Apakah sejarah hanya sekadar menjadi tafsir dari rea- 

litas-realitas yang tersaji di sebuah masa, atau ia mengetengahkan kondisi ob- 

jektif yang akan terus menginspirasi sepanjang masa? (paragraf  ke-1).    
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Ketika kolumnis membenangmerahi sejarah A.C. Milan yang merupakan 

kronologi tradisi kejayaan dan masa-masa yang pernah memosisikan mereka di 

singgasana klub paling digdaya di sentero jagat (paragraf ke-3) dengan sejarah 

Barcelona yang membentuk kronologi tradisi dan kejayaan masa sekarang dan 

masa lalu yang pernah menobatkannya (sebagai) kekuatan dahsyat berjejuluk 

Tim Impian, puncaknya pada 1992 (paragraf ke-4), muncul kalimat interogativa: 

Kalau dua kronologi itu dipertemukan pada era sekarang, sejarah macam apa 

pula yang bakal dicatat oleh para pujangga sepak bola dunia? (paragraf ke-5). 

Sebelas paragraf sisanya disampaikan kepada para pembaca dengan stra- 

tegi fokalisasi pencerita diaan. Misalnya ketika kolumnis menarasikan sejarah ke- 

jayaan masa lalu yang menjadi mesin penginspirasi bagi Milan untuk terus berada 

dalam trek sebagai klub bermental juara: Milan ditopang pilar-pilar eks bintang- 

nya yang menyatu dalam kehangatan sebuah keluarga besar. Bagaimana mereka 

menyatukan  itu lewat Milan Glorie yang tampil di Senayan tempo hari, menun- 

jukkan Milan dirajut oleh sejarah untuk terus membangun tradisi dengan para 

punggawa masa sekarang dan esok (paragraf ke-10). 

Dalam Tafsir Sejarah AC Milan, sebagai ekspresi fokalisasi, kolumnis ber-

tindak sebagai pencerita orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini 

merupakan Pola X. Dalam internal teks, fokalisasi  kolom ini secara konsisten dari 

awal hingga akhir menggunakan teknik penceritaan diaan. Dalam tautan ini, 

kolumnis menyebut langsung nama individu terkait dengan peristiwa yang 

melingkupinya, atau dengan menggunakan pronomina persona ketiga. Pemakaian 

kalimat-kalimat interogativa, secara eksternal teks membentuk relasi komunikasi 
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implisit antara kolumnis dan pembaca. Dalam posisi fokalisasi ini, kolumnis 

cenderung bertindak sebagai pencerita akuan atau sayaan yang implisit (“aku” 

kolumnis di luar teks). 

 Fokalisasi Barca, “Halaman Berikutnya” (3 Maret 2013) menunjukkan 

upaya Amir Machmud N.S. menempatkan diri sebagai pencerita sayaan atau 

akuan: Saya percaya sejumlah kekalahan itu, bukan parameter Barca sedang 

dalam tren menurun. Justru dari sisi dinamika kompetisi terdapat suasana yang 

menggairahkan, karena La Liga tak terlalu memusat ke satu sosok raksasa yang 

tak tersentuh, dan Eropa tak hanya diacak-acak oleh hegemoni satu kekuatan  

(paragraf ke-14). 

Penggunaan pronomina persona pertama tunggal “saya” dalam kutipan ini 

semakin menegaskan, kalimat-kalimat interogativa yang tertuang dalam paragraf-

paragraf sebelumnya, pada hakikatnya merupakan upaya “saya (kolumnis)” yang 

tidak terungkapkan secara eksplisit (tetapi sesungguhnya ada) untuk melancarkan 

komunikasi persuasif kepada pembaca. 

 Terdapat 10 kalimat interogativa yang menandakan adanya komunikasi 

persuasif antara “saya kolumnis” (yang tidak terungkapkan eksplisit karena me- 

mang tidak harus terungkapkan secara tersurat) dan para pembaca kolom ini. Se- 

telah menciptakan metafora Mats Wilander, petenis nomor satu pada 1980-an, 

sebagai representasi simbolik sosok olahragawan yang telah kehilangan motivasi 

ketika berada di puncak, sehingga tidak mau bangkit saat sejumlah kekalahan 

menimpanya, Amir Machmud N.S. pun melancarkan satu kalimat interogativa: 
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Lalu apakah Barcelona mengalami “sindrom Willander” melihat kecenderungan 

penurunan performa mereka belakangan ini? (paragraf ke-3). 

 Tiga kalimat interogativa kemudian muncul secara berurutan: Adakah ini 

persoalan motivasi: Carles Puyol cs digelayuti mentalitas aristrokat, merasa ma- 

pan di titik status quo karena telah meraih semua yang seharusnya mereka dapat? 

Atau kelelahan akibat padatnya jadwal? Tetapi bukankah Milan dan Madrid juga 

menghadapi kepadatan agenda yang sama? (paragraf ke-5). 

 Empat kalimat interogativa selanjutnya pun hadir: Kejenuhan? Bioritme? 

Krisis dalam transisi regenerasi? Atau gaya bermain yang akhirnya sudah betul-

betul dipahami lawan, sehingga tinggal mencari antesis untuk melumpuhkan tesis 

Barca yang “dari sononya” memang berpakem posesif tiki-taka ala Akademi La 

Masia? (paragraf ke-6). 

 Satu kalimat interogativa tentang bioritme pun menyusup: Namun, jika 

bioritme itu dikaitkan dengan motivasi, apakah kita sudah memahaminya sebagai 

sesuatu yang “manusiawi”? (paragraf ke-7). Dalam kalimat ini terdapat pe- 

makaian kata “kita”. Pada hakikatnya, kata “kita” juga merupakan pronomina 

persona pertama. Namun karena sebagai tanda bahasa, “kita” dalam konteks ini 

merujuk ke referen Amir Machmud N.S. dan sekaligus para pembaca kolomnya, 

maka tautan makna yang terhubung antara tanda dan referen itu adalah konsep 

makna pronomina persona pertama jamak. Dengan demikian, strategi naratif fo- 

kalisasi dalam kolom ini masih dengan pencerita sayaan yang sedikit dikembang- 

kan menjadi pencerita kitaan. “Saya” dan “kita” sama-sama pronomina persona 

pertama, hanya “saya” memiliki makna tunggal dan “kita” jamak. 
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 Pencerita diaan juga mendapatkan porsi penerapan, misalnya tatkala ko- 

lumnis mengisahkan tentang pelatih Tito Vilanova: Ritme Barcelona juga tak 

lepas faktor pelatih. Sejak Pep Guardiola mengundurkan diri pada pengujung 

musim lalu, Tito Vilanova memang membuktikan ia menjadi suksesor sejati. 

Namun Tito jatuh sakit; tumornya kambuh sejak pertengahan Desember 2012, 

sehingga harus naik ke meja operasi dan beristirahat selama enam pekan 

(paragraf ke-9). 

 Dalam Barca, “Halaman Berikutnya” kolumnis bertindak sebagai pence-

rita orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Pola Y. Dalam 

internal teks, fokalisasi memperlihatkan kolomnis bertindak sebagai pencerita 

orang ketiga atau diaan. Dalam internal teks pula, fokalisasi  juga menunjukkan 

upaya kolumnis menempatkan diri sebagai pencerita sayaan atau akuan. Secara 

eksternal teks, kalimat-kalimat interogativa yang tertuang dalam paragraf-paragraf 

sebelumnya, pada hakikatnya merupakan upaya “saya (kolumnis)” yang tidak 

berasa secara eksplisit (tetapi sesungguhnya ada) dalam atmosfer narasi. 

 Fokalisasi Sambutlah The Gunners! (14 Juli 2013) menggunakan teknik 

fokalisasi pencerita kitaan pada wilayah paparan opini-opini kolumnis. Sementara 

itu, untuk wilayah narasi yang memaparkan kejadian-kejadian berikut individu-

individu yang terlibat di dalamnya, kolumnis cenderung menggunakan pencerita 

diaan.  

 Realitas teks menunjukkan, kolomnis Amir Machmud N.S. menggunakan 

pronomina persona pertama jamak “kita” secara eksplisit pada enam paragraf, ya- 

itu paragraf ke-1 (Arsenal. Apa yang bisa kita petik dari kedatangan tim elite Liga 
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Primer Inggris itu ke Indonesia?), paragraf  ke-7 (Membaca nama-nama besar 

itu, pertanyaan standar setiap kali kedatangan “tamu-tamu perkasa” itu adalah 

manfaat apa yang bisa dipetik oleh para pemain nasional kita?), paragraf ke-8 (… 

Atau kita yang malah sekadar dijadikan objek tur pramusim mereka, dimanfaat- 

kan secara teknis, fisik, sekaligus komersial? … Lalu para pemain kita sekadar 

bereuforia tukar jersey? ). 

Selanjutnya, pronomina persona pertama jamak  “kita” juga terdapat pada 

paragraf ke-10 (… Kita akan menjadi katak dalam tempurung kalau tidak mem- 

buka diridan memanfaatkan peluang-peluang semacam itu. Apalagi di luar uji 

coba internasional itu, kita juga banyak kedatangan tamu figur-figur berpenga- 

ruh. Dari Luis Figo, Xabi Alonso, John Barnes, Ian Rush, Andy Cole, Cesc Fa- 

bregas, Cristiano Ronaldo, hingga Diego Maradona), paragraf ke-16 (Selain para 

pemain nasional kita diuntungkan – dan seharusnya sadar untuk memetik manfaat 

– masyarakat juga mendapat kesempatan menyaksikan langsung aksi para 

bintang dunia yang selama  ini hanya terakses lewat media), dan paragraf ke-18 

(Kita tentu tak sekadar mengharap pujian. Lompatan kemajuanlah yang seharus- 

nya menjadi target dari laga-laga seperti itu … ). 

Ketika menarasikan peristiwa-peristiwa berikut individu-individu yang ter- 

libat di dalamnya, kolumnis menggunakan pencerita diaan. Hal ini tampak ketika 

Amir Machmud N.S. menarasikan peristiwa laga persahabatan Arsenal dengan 

NIAC Mitra pada 16 Juli 1983. Gabungan pencerita diaan, dengan ciri khas be- 

rupa penyebutan subjek penceritaan (sehingga bisa digantikan dengan pronomina 

persona ketiga tunggal “dia” sekalipun tidak diterapkan), antara lain tampak pada 
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narasi berikut: Kedatangan The Gunners seperti membalik album sepak bola nasi- 

onal 1983, ketika Pat Jennings dan kawan-kawan bermuhibah ke Surabaya, di- 

jajal Niac Mitra. Niac yang waktu itu sedang jaya-jayanya, mampu mengalahkan 

Arsenal yang “dipaksa” bertanding tengah hari dalam cuaca menyengat di 

Stadion Gelora 10 November dengan skor 2-0 lewat gol Fandi Ahmad dan Djoko 

Malis Mustafa. Sebelum itu, di Medan Arsenal mengalahkan PSMS 3-0, dan di 

Jakarta mencukur PSSI Selection 5-0 (paragraf ke-3). 

Dalam Sambutlah The Gunners!, kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Y. Secara internal teks, 

kolumnis menggunakan teknik fokalisasi pencerita orang pertama (pronomina 

persona pertama jamak “kita” pada wilayah paparan opini-opini kolumnis. 

Sementara itu, untuk wilayah narasi yang memaparkan kejadian-kejadian berikut 

individu-individu yang terlibat di dalamnya, kolumnis cenderung menggunakan 

pencerita diaan. Pemakaian kalimat-kalimat interogativa, secara eksternal teks 

membentuk relasi komunikasi implisit antara kolumnis dan pembaca. Dalam 

posisi fokalisasi ini, kolumnis cenderung bertindak sebagai pencerita akuan atau 

sayaan yang implisit (“aku” kolumnis berada di luar teks). 

 Fokalisasi Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013)  terungkap antara lain 

dengan upaya Amir Machmud N.S. menyapa para pembaca. Kalimat interogativa: 

Dengan cara seperti apakah Anda ingin meraih kemenangan? (paragraf ke-1) 

yang mengawali kolom ini mengusung intensi kolumnis menyapa publik pemba- 

canya melalui pemakaian pronomina persona kedua jamak “Anda”.  

366 
 



 Sapaan kepada para pembaca juga terekspresikan melalui kalimat impera-

tif: Simaklah komentar Pablo Zabaleta, bek andalan City ini dalam wawancara- 

nya dengan Mirror, “Kami menginginkan gelar itu kembali (gelar juara Liga Pri- 

mer Inggris yang pernah diraih Manchester City pada musim 2011-2012-MJ), 

dan kami akan mendapatkannya dengan sepak bola atraktif ... Semangat tim ba- 

gus dan ini adalah cara main yang kami inginkan. Kalau Anda melihat tim-tim 

Pellegrini sebelumnya, mereka selalu bermain begitu. Mereka sangat agresif, se- 

lalu mencoba untuk membunuh bola, masuk ke dalam celah-celah, dan di atas 

semua, bermain untuk menang ....” (paragraf ke-11). 

 Sapaan kepada para pembaca atau jika boleh memperlebar pengertiannya 

hingga upaya kolumnis melibatkan para pembaca dengan suguhan-suguhan opini-

nya baik untuk menyikapinya secara kritis maupun hanya sekadar mengamini. Hal 

itu antara lain terungkap lewat kalimat-kalimat interogativa yang lebih masuk ke 

substansi persoalan: Mampukah pelatih asal Cile itu (Manuel Pellegrini-MJ) itu 

memberi corak yang berorientasi pada harga diri cara bermain, bukan sekadar 

meraih kemenangan yang tanpa makna? (paragraf ke-14). 

 Kolumnis juga memanfaatkan konsep fokalisasi dengan pemakaian prono- 

mina persona pertama jamak “kita” (merujuk referen kolumnis dan para pemba- 

ca): Kehadiran Pellegrini di Stadion Etihad tentu kita harapkan membawa penye- 

garan atmosfer persaingan antartim yang diliput bukan hanya aroma adu taktik, 

tetapi juga mind game menggali cara bermain yang mengungkap keberpihakan 

pada seni keindahan sepak bola (paragraf ke-13). 
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Kolumnis juga memadukan dengan teknik penceritaa kitaan dan diaan 

(menyebut nama klub dan individu). Terkait dengan teknik penceritaan kitaan, dia 

menarasikannya: Setiap tim punya filosofi, karakter, dan gaya yang merupakan 

produk indoktrinasi arsiteknya. Kita juga mencatat sejumlah pelatih yang kon- 

sisten dengan sikap pemenangan, tak mau asal menang kecuali dengan cara-cara 

yang luar biasa (paragraf ke-12).  

Selebihnya kolumnis melanjutkan dengan teknik pencerita diaan: Dalam 

cetak biru filosofi Barcelona, Johan Cruyff menegaskan resistensinya terhadap 

kemenangan tanpa keindahan. Ruud Gullit, yang tak sukses dengan Chelsea dan 

Newcastle, pada akhir dekade 1990-an juga pernah mengusung doktrin sexy 

football di tengah kebekuan gaya kick and rush ketika itu (paragraf ke-12). 

Dalam Menang Penuh Gaya, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang 

pertama dan ketiga. Dalam internal teks, kolumnis memanfaatkan konsep foka- 

lisasi dengan pemakaian pronomina persona pertama jamak “kita” (merujuk refe- 

ren kolumnis dan para pembaca). Secara eksternal teks, kalimat interogativa: 

Dengan cara seperti apakah Anda ingin meraih kemenangan?  (paragraf ke-1) 

mengusung intensi kolumnis bertindak sebagai pencerita orang pertama secara 

implisit dalam pola komunikasi dengan pembaca yang terepresentasikan ke da- 

lam pronomina persona pertama jamak “Anda”. Kolumnis juga memadukan de- 

ngan teknik penceritaa kitaan dan diaan (menyebut nama klub dan individu).   

 Fokalisasi Rumah yang Nyaman (15 September 2013) tampak pada posisi 

Amir Machmud N.S. sebagai pencerita orang ketiga. Kolumnis secara konsisten 

menyebut nama individu berikut pronomina persona ketiga, seperti “ia” dan 
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variannya. Paparan narasi kolom ini konsisten dengan teknik fokalisasi pencerita 

diaan. Konsep “dia” dalam konteks ini dapat merujuk pada penyebutan nama de- 

ngan varian pronomina persona ketiga. Seperti ketika memunculkan blok naratif 

tentang Paul Pogba, Amir Machmud N.S. konsisten dengan pencerita diaan: Paul 

Pogba, aset besar Prancis yang pernah digadang-gadang menjadi pengganti Paul 

Scholes di MU, tak sabar dengan pola pengentasan ala Ferguson. Ia merasa tidak 

at home karena tak kunjung diberi kesempatan bermain reguler, dan Juventuslah 

yang kemudian mendapat durian runtuh. Antonio Comte memercayai bakat muda 

itu sebagai starter di lini tengah Juve (paragraf ke-10). 

 Deretan kalimat interogativa: Jadi, apakah Arsenal akan menjadi rumah 

yang mengayomi Mesut Oziel? Bagaimana lingkungan AC Milan menemukan 

kembali “Kaka yang hilang”? Atau masih adakah peluang mempertautkan lagi 

chemistry Kagawa dengan MU? (paragraf ke-14), sesungguhnya menempatkan 

kolumnis sebagai pencerita orang pertama implisit sebagai pengirim pesan dan 

para pembaca sebagai penerima pesan. 

 Dalam Rumah yang Nyaman, kolumnis bertindak sebagai pencerita orang 

pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom di atas merupakan Pola Y. Dalam internal 

teks, fokalisasi tampak pada konsistensi kolumnis dari awal hingga akhir kolom 

ini menggunakan teknik penceritaan diaan. Dalam tautan ini, kolumnis menyebut 

langsung nama individu terkait dengan peristiwa yang melingkupinya, atau 

dengan menggunakan pronomina persona ketiga berikut variannya. Pemakaian 

kalimat-kalimat interogativa, secara eksternal teks membentuk relasi komunikasi 
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implisit antara kolumnis dan pembaca. Dalam posisi fokalisasi ini, kolumnis 

cenderung bertindak sebagai pencerita akuan atau sayaan yang implisit.   

 

3.2.4.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

Fokalisasi Tak Cukup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) secara konsisten dari 

awal hingga akhir kolom ini menggunakan teknik penceritaan diaan. Dalam tautan 

ini, kolumnis menyebut langsung nama individu terkait dengan peristiwa yang 

melingkupinya, atau dengan menggunakan pronomina persona ketiga. 

 Meski demikian, kolumnis tidak meninggalkan ciri khasnya berdialog de- 

ngan para pembaca. Memang tidak secara eksplisit dia menyapa langsung pem- 

bacanya. Lewat kalimat-kalimat interogativa yang tersodorkan, dia ingin menyapa 

dan melibatkan para pembaca untuk turut masuk ke dalam persoalan sepak bola, 

terkait dengan  prestasi kepelatihan Arsene Wenger di Arsenal yang tidak lagi se- 

gemerlap musim pertama hingga kesepuluhnya. Di sini kolumnis menjadi pence- 

rita orang pertama yang implisit. 

 Dalam Tak Cukup Hanya Ideologi kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Dalam internal teks, fokalisasi  kolom ini secara 

konsisten dari awal hingga akhir menggunakan teknik penceritaan diaan. Pada 

tautan ini, kolumnis menyebut langsung nama individu terkait dengan peristiwa 

yang melingkupinya atau dengan menggunakan pronomina persona ketiga. Pema- 

kaian kalimat-kalimat interogativa, secara eksternal teks membentuk relasi komu- 

nikasi implisit antara kolumnis dan pembaca. Dalam posisi fokalisasi ini, kolum- 

nis cenderung bertindak sebagai pencerita akuan atau sayaan yang implisit. 
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 Fokalisasi  Kini, “Madrid Ancelotti” ... (18 Agustus 2013) cenderung le- 

bih banyak mengemas peristiwa-peristiwa berikut individu-individu yang bermain 

di dalamnya dengan pencerita diaan. Kolumnis berusaha mengambil jarak dengan 

apa yang dia ceritakan, tetapi sesekali sebagaimana ciri khasnya selama ini, dia 

berusaha menyapa para pembaca. Dalam tautan ini, sesungguhnya dia telah me-

langkah ke posisi sebagai pencerita orang pertama  

 Sapaan terhadap publik pembaca itu satu di antaranya terwujud dalam pe-

makaian kalimat imperatif: Simaklah betapa panas kondisi ruang ganti Madrid. 

Para pemain terbelah dalam kubu Iker Casillas dan Sergio Ramos di satu pihak, 

dengan kubu Portugal  (paragraf  ke-3). Kemudian wujud lain dari sapaan itu ter-

tuang ke dalam pemakaian pronomina persona pertama jamak “kita” dengan re-

feren kolumnis dan publik pembaca dalam kalimat: Kita menangkap kegairahan 

dalam pemulihan interaksi internal dan “kondisi ekologis”  (paragraf ke-11). 

 Sapaan lain atau upaya kolomnis melibatkan para pembaca dengan pemi-

kirannya tampak pada pemakaian kalimat interogativa: Apakah Madrid akan ber-

main lebih atraktif? (paragraf ke-15). Amir Machmud N.S. menjawabnya sendiri: 

Secara taktikal jelas ya. ...  Dengan konsep keseimbangan (antara kecantikan 

performa dan karakter kuat pemenangan-MJ), Ancelotti sempat lebih menggai- 

rahkan  kerancakan permainan Chelsea, namun ia tak cukup punya waktu untuk 

menanam karakter seperti ketika membentuk AC Milan dengan performa stabil 

dan indah walaupun berpenggawa rata-rata tua  (paragraf ke-15 dan ke-16).  

 Teknik fokalisasi murni pencerita diaan, antara lain tampak manakala ko- 

lumnis memaparkan narasi tentang perbedaan antara Real Madrid di tangan Carlo 
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Ancelotti dan Real Madrid di tangan Jose Mourinho. Dia menulis dengan tetap 

menyisipkan tenaga opini: “Madrid Ancelotti” diperkirakan  akan berbeda dari 

“Madrid Mourinho” dalam totalitas filosofi dan taktik. Representasi identitas 

sebagai “musuh politik” Barca boleh jadi masih akan menyelimuti setiap perte- 

muan dengan pasukan Catalan, namun tensi egosentrisme dengan mengembang- 

kan ekspresi yang di luar kendali tentu akan berbeda. Ancelotti jelas lebih cool 

dibandingkan dengan Mourinho yang selalu membara di tengah tradisi klasik 

arus psy war dengan kubu lawan (paragraf ke-14).  

 Dalam Kini, “Madrid Ancelotti” ... kolumnis bertindak sebagai pencerita 

orang pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom di atas merupakan Pola X. Dalam 

internal teks, teknik fokalisasi pencerita diaan atau pencerita orang ketiga, antara 

lain tampak manakala kolumnis memaparkan narasi tentang perbedaan antara 

Real Madrid di tangan Carlo Ancelotti dan Real Madrid di tangan Jose Mourinho. 

Secara eksternal teks, kolumnis memakai fokalisasi dengan menempatkan dirinya 

sebagai pencerita orang pertama (secara implisit) dengan melakukan sapaan 

kepada pembaca. 

 Fokalisasi Secepat Apakah MU Bangkit? (2 Maret 2014) dengan sapaan 

kolomnis kepada para pembaca melalui pengajuan kalimat interogativa tatkala 

hendak memasukkan opininya. Adapun ketika mendeskripsikan peristiwa-peris- 

tiwa dan tokoh-tokoh, dia berupaya menjaga jarak sebagai penyampai narasi. 

 Saat memasukkan opininya, teknik fokalisasi Amir Machmud N.S. cende-

rung dengan menyapa pembaca melalui kalimat interogativa, bahkan terkadang 

dengan kalimat imperatif, yang sekaligus menuai fungsi untuk mendekatkan me-
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reka dengan substansi persoalan yang tengah menjadi sajian tematik. Dalam ko-

lom ini, kalimat interogativa sebagai sapaan dan sekaligus tawaran opini tersebut 

muncul sejak awal teks: Cakra manggilingan. Pusaran roda kehidupan, itukah 

yang kini sedang melilit Manchester United? (paragraf ke-1).    

 Kemudian, kalimat interogativa itu muncul lagi seolah hendak mencari ja- 

waban dari para pembaca yang tentu saja akan berbeda-beda. Akankah Manches- 

ter United di bawah manajer David Moyes ini mampu tidak sekadar merangkak, 

tergulir ke bawah, menapak naik, jatuh lagi ke bawah? (paragraf  ke-1). Adapun 

kalimat interogativa berikutnya: Bakal bangkitkah raksasa sepak bola Inggris dan 

salah satu kekuatan Eropa itu dari hasil-hasil buruk yang menghantui hampir di 

sepanjang musim ini? (paragraf ke-3). 

Penggunaan pronomina persona pertama jamak “kita” juga merupakan ca- 

ra kolumnis menyebut dirinya dan para pembaca untuk terlibat dalam substansi 

persoalan yang tengah dia sampaikan. Hal itu tampak pada dua kalimat interoga- 

tiva: Ketika Keane menyebut MU butuh enam pemain berkualitas untuk bangkit, 

kita mungkin mempertanyakan: apakah pembangkitan antusiasme harus dida- 

hului dengan kebutuhan belanja bintang? Apakah rekrutmen gaya Moyes sejauh 

ini gagal memberi pengaruh bagi soliditas tim, setidak-tidaknya mempertahan- 

kan kerangka the winning team yang diwariskan Fergie? (paragraf ke-16).  

Teknik fokalisasi lain yang biasanya teradonkan sebagai kombinasi penya- 

jian adalah dengan berlaku sebagai pencerita diaan. Misalnya pada kutipan ber- 

ikut: Kekecewaan mantan kapten MU Roy Keane terekspresikan sebagai lecutan 

tajam bagaimana seharusnya MU kembali menemukan touch permainannya. Ke- 
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ane menyebut, kekalahan 0-2 dari Olympiakos Yunani dalam fase knock out Liga 

Champions karena Setan Merah bermain sangat datar, sama datarnya dengan 

ekspresi dan pernyataan Michael Carrick dalam sesi wawancara (paragraf ke-4). 

Dalam Secepat Apakah MU Bangkit? kolumnis bertindak sebagai pence-

rita pertama dan ketiga. Fokalisasi kolom ini merupakan Pola X.  Dalam internal 

teks, teknik fokalisasi menggunakan pencerita diaan. Kolumnis menyebut nama 

individu-individu yang terlibat dalam suatu peristiwa, terkadang dengan varian 

pronomina persona ketiga “dia” atau “ia” serta varian “-nya”  ketika melekat pada 

nomina. Secara eksternal teks, kolumnis hadir secara implisit dirinya sebagai 

pencerita “akuan” atau “sayaan” lewat pemakaian kalimat interogativa. 

 

3.2.5  Kronologi (Chronology) 

Konsep naratif kronologi, menurut Fulton (et al., 2005: 240), merupakan  penge- 

rangkaan waktu yang melaporkan kejadian-kejadian yang berlangsung adalah satu 

dari elemen-elemen struktural utama naratif. Fulton mengutip Rosemary Huisman 

yang  mengidentifikasi  tiga  jenis waktu, yaitu (1) temporalitas  mental manusia  

yang memasukkan memori masa lalu dan prediksi apa yang akan terjadi kemu- 

dian dan mengikutkan plot atau keteraturan temporal dalam suatu naratif; (2) 

temporalitas sosial mengacu pada suatu pemahaman budaya dari sejarah di balik 

realitas tentang waktu; dan (3) temporalitas (kehidupan) organik dunia riil yang 

berkorespondensi dengan konsep strukturalis “cerita”. 

 Berdasarkan penelitian  ini,  kronologi (chronology) 17 kolom sepak bola 

Amir Machmud N.S. di rubrik “Free Kick” yang terentang  dalam kurun  Desem- 
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ber 2012 hingga Maret 2014 dengan kecenderungan pemakaian kombinasi alur 

linier dan sorot balik dapat ditabelkan sebagai berikut: 

 
TABEL VI 

 Chronology Kolom di Rubrik “Free Kick” 
 

Kolom Temporalitas Mental 
Manusia 

Temporalitas Sosial Temporalitas Kehidupan 
Organik Dunia Riil 

    
1 Memori masa yang telah 

lewat: prestasi Messi yang 
gemilang selama musim 
2011-2012. Masa depan: 
prediksi Messi akan mene- 
rima penghargaan Pemain 
Terbaik Ballon d’Or 2012. 

Budaya preview media 
massa tiap kali menyambut 
event sepak bola 
internasional, seperti 
penganugerahan FIFA 
Ballon d’Or. 

Waktu 40 tahun yang 
menandai rekor legenda 
Jerman Gerd Mueller 
memasukkan lebih dari 85 
gol selama setahun di 
semua ajang dapat 
bertahan. 

    
2 Memori masa lalu: “pem-

buangan” Drogba dari 
Chelsea karena usianya 
telah “uzur” meskipun dia 
banyak berjasa bagi klub. 
Prediksi ke depan: 
Lampard akan mengakhiri 
kariernya di Chelsea 
seperti Drogba. 

Lampard telah menjalani 
pergantian pelatih dalam 
perjalanan sejarah di Chel- 
sea mulai dari Claudio 
Rinieri (2000-2004), hingga 
Jose Mourinho (sesi kedua 
pada 2013-...). 

Pada masa akhir pelatih 
Rafael Benitez (2012-
2013), pemilik klub 
Roman Abramovich 
mengeluarkan kebijakan 
hanya memberikan 
tambahan satu musim 
untuk pemain berusia 30 
tahun ke atas. Lampard 
yang pada saat kolom ini 
terbit telah berusia 34 
tahun terkena dampaknya.  

    
3 Memori masa lalu: “sepe- 

kan lalu” sebelum kolom 
ini ter-bit, Luis Suarez (Li- 
verpool) mencetak gol de -
ngan ta-ngannya ke ga- 
wang klub Mansfield. Pre- 
diksi ke de- pan: saran 
(secara implisit) agar sosok 
kesatria fairplay, seperti 
Di Canio, Fowler, dan 
Klose menjadi teladan. 

Sejarah pahlawan fairplay, 
yaitu Robbie Fowler (pada 
laga 24 Maret 1997), Paolo 
Di Canio (pada laga 16 De- 
sember 2000), Miroslav 
Klose pada September 2012. 

Kolom ini terbit sekitar 
satu pekan (13 Januari 
2013) dari saat laga 
Liverpool versus Mans-
field di babak ketiga Piala 
FA. 

    
4 Memori masa lalu: berga-

bung dengan A.C. Milan 
sudah menjadi cita-cita 
Balotelli sejak remaja. 
Prediksi ke depan: ada 
kekuatan “jodoh” antara 
Balotelli dan A.C. Milan. 

Terkait dengan budaya, 
sikap Silvio Berlusconi 
menyebut Balotelli sebagai 
apel busuk sebagai ungkap- 
an in bocca al lupo (di mulut 
serigala) yang berkonotasi 
sebaliknya. 

Merujuk pada waktu yang 
terawetkan fakta dari du- 
nia riil, yaitu penyebutan 
“dua tahun” sebagai kurun 
waktu bergabung Balotelli 
dengan Manchester City. 

    
5 Memori masa lalu: David 

de Gea penuh kendala itu  
Merujuk pada pemahaman 
akan budaya dan sejarah pe-  

Penyebutan penanda wak- 
tu “Kamis dini hari WIB  
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 manakala awal-awal adap- 
tasi dengan Manchester 
United. Prediksi: David di 
Gea kelak akan melegenda 
seperti Peter Schmeichel  
dan Edwin van der Sar. 

nerimaan kiper yang mele- 
genda di Manchester United, 
selain karena memang sesuai 
dengan kebutuhan tim juga 
berdasar- kan ekspektasi Sir 
Alex Ferguson. 

lalu” pada laga 16 besar 
leg pertama Liga Cham- 
pions antara Manchester 
United dan Real Madrid 
dapat terlacak pada Ka- 
mis, 14 Februari 2013 dini 
hari Waktu Indonesia Ba- 
rat atau Rabu, 13 Februari 
2013 malam menurut 
waktu di Madrid. 

    
6 Memori masa lalu: Cristia-

no Ronaldo berutang budi 
pada Sir Alex Ferguson 
dan Manchester United. 
Karena itu, dalam setiap 
penampilannya di Old 
Trafford, dia selalu menja-
ga perasaan fans di sana. 
Prediksi ke depan: kalau-
pun kelak Ronaldo mem-
perkuat dengan klub lain 
setelah di Real Madrid, 
hubungannya dengan para 
fans bekas klub tetap 
terjaga baik. 

Mengacu pada budaya 
standar penyikapan yang 
seharus- nya menjadi bagian 
dari tata krama seorang 
pesepak bola terhadap bekas 
klubnya. Bila seorang 
pemain mem- perkuat klub 
baru melawan bekas klubnya 
dan kemudian membuat gol 
ke gawang bekas klubnya, 
maka seharusnya dia tidak 
melakukan selebrasi 
berlebih-lebihan. 

Meskipun dalam kolom 
ini hanya ada penanda 
waktu “pekan lalu” 
keberlang sungkan putaran 
kedua babak perdelapan 
final Liga Champions 
antara Manchester United 
dan Real Madrid, 
pelacakan terhadap berita-
berita lempang (straight 
news), menunjukkan laga 
berlangsung pada  Selasa, 
5 Maret 2013. Waktu 
dalam dunia riil. 

    
7 Masa lalu: Rooney memi-

liki reputasi gemerlap se-
lama 12 musim bersama 
Manchester United. Na- 
mun, pada kisaran per-
tengahan 2013 itu peran 
pentingnya mulai terpe-
reteli. Prediksi: pesepak 
bola kelak memiliki ke- 
mampuan untuk melaku- 
kan pilihan independen.  

Terjadi  perbenturan logika 
pelatih dan logika pemain. 
Bisa jadi pada kisaran waktu 
pertengahan 2013 itu, per- 
forma Wayne Rooney, me- 
nurut logika pelatih berda- 
sarkan ilmu kepelatihan, 
memang belum menunjuk- 
kan performa.  

Penanda waktu yang ter- 
kait dengan dunia riil ada- 
lah kolom ini dimuat di 
Suara Merdeka pada 
Minggu, 21 Juli 2013. 
Penanda waktu pemuatan 
ini tidak jauh dari waktu 
penegasan David Moyes 
pada 5 Juli 2013, bahwa 
Wayne Rooney tidak akan 
dijual.  

    
8 Memori masa lalu: keha-

diran Gareth Bale ke Tot- 
tenham Hotspur menjadi-
kan performa klub ini 
meningkat pesat. Prediksi 
ke depan: apakah Real 
Madrid mampu menda-
patkan Bale dari Spur. 

Strategi penundaan waktu 
dari Presiden Tottenham 
Hotspur yang terkait dengan 
budaya di dunia transaksio- 
nal untuk meningkatkan 
nilai tawar. 

Terkait dengan tem- 
poralitas (kehidupan) 
organik dunia riil, kolom 
ini dimuat di Suara 
Merdeka, Minggu, 4 
Agustus 2013, ketika 
masih terjadi tarik ulur 
negosiasi Tottenham 
Hotspur dan Real Madrid. 

    
    

9 Memori masa lalu: Paul 
Gascoigne gelandang 
paling genius Inggris Raya 
dengan puncak penampilan 
di Piala Dunia 1990 dan 

Jika dihitung dari puncak 
penampilan Paul Gascoigne 
pada Piala Dunia 1990 dan 
Piala Eropa 1996 hingga 
puncak penampilan Ross 

Rentang waktu dari debut 
Gascoigne pertama kali di 
Tim Nasional Inggris 
(1980) hingga masa saat 
dia menghilang dari 
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Piala Eropa 1996. Prediksi 
ke masa depan: Ross 
Barkley (Everton) bakal 
menjadi The Next Paul 
Gascoigne. 

Barkley dalam laga di Liga 
Primer Inggris pada pekan 
kedua Desember 2013 itu, 
ada rentang tradisi mediatika 
selama 23 atau 17 tahun. 

percaturan dunia sepak 
bola setelah penampilan 
cemerlangnya di Piala 
Dunia 1990 Italia dan 
Piala Eropa 1996 
merupakan temporalitas 
(kehidupan) organik dunia 
riil.  

    
10 Masa lalu: kejayaan A.C. 

Milan saat trio Belanda 
Ruud Gullit, Marco van 
Basten, dan Frank Rijkaard 
bergabung pada masa 
silam. Tim Rosoneri saat 
ini belum sejajar dengan 
kualitas Ruud Gulit dkk. 
Namun, mereka itulah 
andalan yang menyatukan 
kronologi kejayaan di 
masa lalu dengan masa 
kini dan mendatang. 

Rentang sejarah kegemilang- 
an A.C. Milan pada saat trio 
Belanda itu pada pengujung 
dekade 1980-an hingga per-
tengahan dekade 1990-an. 

Kolom ini dimuat pada 24 
Februari 2013. Ada ren- 
tang empat hari dari laga 
leg pertama perdelapan 
final Liga Champions mu- 
sim 2013-2014 di Stadion 
Giuseppe Meazza, San Si- 
ro pada 20 Februari 2013 
yang menjadi acuan in- 
spirasi penulisan kolom 
ini. Untuk pertama kali 
dalam sembilan tahun, Mi- 
lan (dahulu jaya, tapi kini 
belum maksimal) dapat 
menang atas Barcelona. 

    
11 Masa lalu: prestasi Barce-

lona di liga domestik dan 
Eropa sangat mentereng. 
Prediksi: sejumlah keka-
lahan Barca belakangan, 
bukan parameter kemun-
duran, melainkan kian 
banyak klub lawan yang  
mampu membaca taktik 
dan strategi tiki-taka ala 
Akademi La Masia. 

Barcelona disebut-sebut se- 
bagai salah satu tim Catalan. 
Sebagai sebuah produk per- 
adaban, Catalan memulai 
rentang ek-sistensinya sejak 
berabad-abad silam. Tempo- 
ralitas sosial ini mengaitkan 
eksistensi Barcelona sebagai 
representasi orang-orang 
Catalan yang telah ada ber- 
abad-abad lalu. 

Laga Barcelona dengan 
Real Madrid dalam leg 
kedua Copa del Rel pada 
26 Februari 2013. Perin- 
cian temporalitas (kehi- 
dupan) organik dunia riil 
merujuk pada waktu-wak- 
tu gol itu tercetak. Barce- 
lona kalah 1-3. Gol-gol 
Madrid diciptakan oleh 
Ronaldo pada menit ke-13 
(tendangan penalti) dan 
ke-57. Lalu Raphael Vara- 
ne menambah satu gol pa- 
da menit ke-69. Gol balas- 
an Barcelona dicetak Jordi 
Alba pada menit ke-89.   

    
12 Memori masa lalu; tradisi 

permuhibahan klub/tim 
nasional mancanegara ke 
Indonesia telah berlang- 
sung sejak dekade 1950-
an. Prediksi ke depan: 
permuhibahan itu tidak 
berhenti hanya pada 
manfaat komersial bagi 
kepentingan event 
organizer yang pandai 
membaca pasar fans tanpa 

Mengacu pada budaya kun- 
jungan pramusim klub-klub 
itu yang dari tahun ke tahun 
tidak akan berbeda jauh 
kisarannya. 

Kehadiran kolom ini seba- 
gai menu sajian media 
yang bertepatan dengan 
saat penyelenggaraan laga 
persahabatan antara Arse- 
nal dan Tim Merah Putih. 
Bila mengacu pada penan- 
da waktu “petang nanti”, 
maka pener- bitan kolom 
ini pada Minggu, 14 Juli 
2013, sebagai menu sajian 
Suara Merdeka yang terbit 
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manfaat apa pun bagi 
sepak bola nasional. 

pagi adalah settingan gaya 
media cetak harian.  

    
13 Memori masa lalu: klub-

klub yang pernah menang 
dengan penuh gaya, yaitu 
Ajax (1969-1973), A.C. 
Milan (1990-an), Man- 
chester United (saat mere- 
but treble winner pada 
1999), Barcelona di tangan 
Pep Guardiola pada 2008-
2012. Prediksi : mengacu 
waktu terbit kolom ini pa- 
da 25 Agustus 2013, pre- 
diksi ke masa depan itu ke- 
tika musim 2013-2014 
berakhir.  

Budaya masyarakat dewasa 
ini, menikmati laga sepak 
bola yang mempertontonkan 
upa- ya meraih kemenangan 
(atau kalaupun berakhir 
kekalahan tetap) dengan 
cara-cara bermartabat. 

Sesuai dengan waktu 
pemuatan kolom ini pada 
25 Agustus 2013, adalah 
masa-masa awal musim 
kompetisi 2013-2014 di 
sejumlah liga Eropa. 

    
14 Memori masa lalu: Ricardo 

Kaka, Mesut Ozil, dan 
Shinji Kagawa pernah me-
miliki makna bagi klub 
masing-masing. Kini 
posisi mereka tersingkir. 
Prediksi: apakah A.C. 
Milan dapat menemukan 
kembali Kaka yang hilang,  
apakah Arsenal dapat 
menjadi rumah yang 
mengayomi Ozil, dan 
apakah masih ada peluang 
merekatkan kembali 
chemistry antara Kagawa 
dan Manchester United.  

Pemahaman budaya dan 
sejarah dalam kolom ini 
tampak pada waktu yang 
bertalian dengan budaya 
perubahan manajer sehingga 
memengaruhi nasib pemain. 

Mengacu pada waktu 
terbit pada 15 September 
2013 di Harian Suara 
Merdeka. Berdasarkan 
waktu riil, Mesut Ozil 
sudah hijrah ke Arsenal 
pada 2 September 2013. 
Demikian pula dengan 
Ricardo Kaka, sudah 
memastikan diri pindah ke 
A.C. Milan pada 2 Sep- 
tember 2013. Shinji Kaga- 
wa telah lebih sering 
mengisi bangku cadangan 
ketika Manchester United 
berlaga sejak David Mo- 
yes mengambil alih kursi 
manajer dari Alex Fergu- 
son pada 1 Juli 2013. Ada 
logika waktu yang 
terpenuhi. 

    
15 Memori masa lalu: prestasi 

sekitar sembilan awal Ar- 
sene Wenger saat mena- 
ngani Arsenal menunjuk- 
kan raihan-raihan gelar 
bergensi. Namun, sekitar 
sembilan tahun selebihnya 
hingga kolom ini terbit 
pada 27 Januari 2013, jus- 
tru puasa gelar. Prediksi: 
Wenger akan dapat meng- 
antarkan kembali Arsenal 
ke prestasi bergengsi ma- 
nakala dia mampu meng- 

Mengusung pemahaman 
budaya dan sejarah, Arsenal 
sejak 1996, sejak Arsene 
Wenger menjadi manajer, 
seperti unikum yang tidak 
terdapat pada tampilan 
kekuatan-kekuatan arus 
utama Liga Inggris, seperti 
Manchester United, 
Manchester City, Chelsea, 
Liverpool, Tottenham 
Hotspur, dan Everton. Ia 
seperti pasukan Wenger di 
ajang Liga Champions 2006 

Mengusung persoalan riil 
yang terjadi dalam waktu 
riil dalam kisaran paruh 
kedua musim 2012-2013. 
Rea- litas kegagalan Arse- 
ne Wenger menempatkan 
Arsenal sebagai “sang 
penguasa” dalam ajang 
apa pun, setidak hingga 
kolom ini terbit pada 27 
Januari 2013. 
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hadirkan skuad yang terdiri 
atas pemain-pemain yang 
memeliki teknik bermain 
tinggi dan fisik yang kuat 
seperti pada masa awal 
kepelatihanya di Arsenal. 

dengan one-two touch game 
yang simpel, indah, dan 
efektif. 

    
16 Memori masa lalu: masa 

yang sarat aura panas saat 
Real Madrid di bawah ar- 
sitek Jose Moorinho. Pre- 
diksi ke depan: dengan 
kehadiran Carlo Ancelotti, 
sosok dekonstruksi Mou-
rinho, muncul harapan 
Ancelotti akan mampu 
berbuat banyak dengan 
taburan pemain-pemain 
bintang di semua lini. 

Real Madrid dan Barcelona 
memiliki temporalitas sosial 
yang telah lama sekali sejak 
awal abad ke-20 hingga se- 
karang, terlibat dalam riva- 
litas yang lebih daripada 
sekadar soal sepak bola. 

Kolom ini terbit pada awal 
musim 2013-2014. Saat 
itu terjadi pergantian ma- 
najer Real Madrid dari 
Jose Mourinho yang me- 
ninggalkan Santiago 
Bernabeu pada 20 Mei 
2013  ke Carlo Ancelotti 
yang mulai merapat pada 
25 Juni 2013. Dengan 
demikian, ada rentang 
waktu 32 hari proses tran- 
sisi yang terjadi pada 
pramusim itu. Kolom ini 
terbit pada 18 Agustus 
2013, jika dihitung dari 
kedatangan Carlo Ance-  
lotti di markas Los Blan- 
cos ada interval 45 hari. 

    
17 Memori masa lalu: 

kejayaan Manchester 
United hasil reka bangun 
Sir Alex Ferguson mulai 
1990-an. Pasukan Old 
Trafford yang memiliki 
soliditas kerja sama tim. 
Prediksi: David Moyes 
akan tidak mampu terlepas 
dari jeratan masalah, jika 
dia tidak mampu memoti-
vasi skuadnya untuk 
bermain lebih antusias. 

Mengacu pada pasang surut 
budaya dan sejarah prestasi 
Manchester United yang 
berdiri pada 1878 dan tetap 
eksis hingga sekarang. 

Temporalitas (kehidupan) 
organik dunia riil dalam 
kolom yang terbit pada 2 
Maret 2014, bila mendapat 
hitungan dari awal David 
Moyes menjadi manajer 
Manchester United pada 1 
Juli 2013, maka itu berarti 
ada delapan bulan. Dalam 
rentang waktu itu, ternyata 
David Moyes tidak 
mampu mengangkat 
performa tim di ajang Liga 
Primer Inggris musim 
2013-2014.   

 
 

 Uraian selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban logis tentang pene-

tapan temporalitas mental manusia, temporalitas sosial, dan temporalitas (kehi- 

dupan) organik dunia riil baik berdasarkan sinyal penanda di internal teks maupun 

eksternal teks. 
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3.2.5.1  Kolom  dengan Pusat Tematik Pemain 

Kronologi “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012), terkait dengan temporali- 

tas mental manusia yang memasukkan memori masa lalu dan prediksi yang akan 

terjadi pada kemudian hari, tampak manakala kolumnis melakukan gerakan na- 

ratif flashback dengan mendeskripsikan kesamaan Messi yang memiliki talenta 

luar biasa sebagai pesepak bola kelas dunia dan santun, seperti Roberto Baggio, 

Ricardo Kaka, dan Zinedine Zidane pada era masing-masing (paragraf  ke-5). 

 Prediksi pun mulai bermain dalam konsep naratif kronologi ini dengan 

sentuhan temporalitas mental manusia ini. Amir Machmud N.S. pun menulis: Ca- 

paian-capaian Messi itu pula yang rasanya menyulitkan para kandidat peraih 

penghargaan pesepak bola terbaik. FIFA Ballon d’Or memang belum diserahkan 

(pada saat kolom ini ditulis-MJ), ... (paragraf ke-10). 

 Terkait dengan temporalitas sosial, kolom sepak bola ini hadir terkait de- 

ngan budaya dalam dunia surat kabar, dan Harian Suara Merdeka termasuk di da- 

lamnya, yang menempatkan relevansi tulisan ini sebagai preview karena pada 

waktu karya jurnalistik ini memasuki edar publikasi, penentuan kandidat peraih 

penghargaan FIFA Ballon d’Or 2012 masih dalam proses. Dengan demikian tem- 

poralitas sosialnya terkait dengan peristiwa yang akan terjadi. 

 Selanjutnya tentang temporalitas kehidupan organik dunia riil yang berko- 

respondensi dengan konsep struktur naratif, antara lain melalui informasi soal 

rentang waktu 40 tahun yang menandai kebertahanan prestasi legenda hidup Jer- 

man Gerd Mueller memasukkan lebih dari 85 gol selama setahun di semua ajang. 
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Fakta rentang waktu rekor itu bertahan membuat jalinan yang berkorespondensi 

secara mimesis dengan dunia riil. 

Kronologi Melodrama Frank Lampard (6 Januari 2013), terjalin tempo- 

ralitas mental manusia yang memasukkan memori masa lalu tentang “pembuang- 

an” Drogba dari Chelsea setelah usianya sebagai pesepak bola sudah “uzur” dan 

Roman Abramovich memandangnya sudah tidak memberikan kontribusi lebih 

baik lagi untuk The Blues. Memori masa lalu ini menimbulkan prediksi ke masa 

depan (setidaknya kata “prediksi” ini relevan pada saat kolom ini terbit pada 6 

Januari 2013) tentang nasib seorang Lampard lewat pertanyaan retoris, bagaimana 

jika akhir perjalanan karier profesionalnya sebagai pesepak bola akan sama 

dengan Didier Drogba.  

Dukungan untuk mempertahankan keberadaan Lampard pun, Amir Mach-

mud N.S. melakukannya dengan kelokan flash back. Antara lain kolumnis men- 

catat Lampard sebagai salah seorang gelandang yang menonjol eksistensinya bagi 

Timnas Inggris dan pernah meraih peringkat kedua Pemain Terbaik FIFA. Selan- 

jutnya, dengan ungkapan orisinal kolumnis, kelokan flash back itu merambah ke 

wilayah narasi: ... dengan rekor dan kontribusinya, tak perlu diragukan (ia) pan- 

tas menjadi “bendera” Chelsea sebagaimana Terry. Sebagai deputi kapten, ia 

pernah menghadirkan ketergantungan – semacam “Lampard-centris” – ketika 

harus absen karena cedera  (paragraf ke-8). 

Terkait dengan temporalitas mental manusia ini, dalam hubungannya pre- 

diksi ke masa depan nasib Lampard, meskipun pada musim 2013-2014 masih ber- 

ada di Chelsea, Amir Machmud N.S. pada saat kolom ini terbit pada 6 Januari 
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2013 menulis: Ya, boleh jadi memang banyak orang berduit yang mengukur pro- 

fesionalisme sekadar dari bingkai hak dan kewajiban, tak memberi ruang bagi 

secuil pun usikan tentang nilai-nilai relasi antarhati manusia (paragraf ke-17). 

Terkait dengan temporalitas sosial yang terutama bertalian dengan sejarah, 

Frank Lampard telah menjalani hari-harinya bersama Chelsea dengan melewati 

pergantian beberapa pelatih, mulai dari Claudio Rinieri yang pernah menangani 

The Blues pada 2000-2004 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 21 Desember 

2013, pukul 08.45), Jose Mourinho (sesi pertama) pada 2004-2007 (Wikipedia, 

modifikasi terakhir pada 11 Maret 2014, pukul 07.04), Avram Grant pada 2007-

2008 (modifikasi terakhir pada 4 Maret 2014, pukul 16.40), Luiz Felipe Scolari 

pada 2008-2009 (modifikasi terakhir pada 17 Marer 2014, pukul 21.33), Guus 

Hiddink pada 2009 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 11 Maret 2014, pukul 

07.04), Carlo Ancelotti pada 2009-2011 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 11 

Maret 2014, pukul 07.04), Andre Villas Boas pada 2011-2012 (modifikasi ter- 

akhir pada 21 Desember 2013, pukul 07.00), Roberto Di Matteo pada 2012 (Wiki- 

pedia, modifikasi terakhir pada 11 Maret 2014, pukul 07.04), Rafael Benitez pada 

2012-2013 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 11 Maret 2014, pukul 07.04), dan 

Jose Mourinho (sesi kedua) pada 2013-... (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 11 

Maret 2014, pukul 07.04).  

Selanjutnya tentang temporalitas kehidupan organik dunia riil, Melodra- 

ma Frank Lampard yang terbit pada 6 Januari 2013 ini, terjadi pada era masa 

pelatih Rafael Benitez akhir musim 2012-2013 sebelum masuk ke musim 2013-

2014 yang kemudian terjadi pergantian ke era pelatih Jose Mourinho (sesi kedua). 
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Pada masa akhir Rafael Benitez itu, pemilik klub Roman Abramovich menge- 

luarkan kebijakan hanya memberikan tolerasi tambahan satu musim untuk pemain 

berusia 30 tahun ke atas. Lampard yang pada saat kolom ini terbit telah berusia 34 

tahun terkena dampak kebijakan tersebut. 

Kronologi Karena Ada “Handsball”  ... (13 Januari 2013), terkait dengan 

penerapan temporalitas mental manusia dalam teks, Amir Machmud N.S. hanya 

menyebut peristiwa “sepekan lalu”. Adapun “peristiwa sepekan lalu” adalah laga 

babak ketiga Piala FA yang mempertemukan Liverpool dengan Mansfield. Dalam 

laga ini berlangsung kejadian, striker Liverpool Luis Suarez sengaja menahan 

bola dengan tangan untuk mencetak gol ke gawang Mansfield  dan sang pengadil 

lapangan mengesahkannya. Kejadian ini memiliki hubungan asosiatif dengan 

peristiwa gol tangan Tuhan dari Maradona yang sudah lebih dahulu  menjadi pe- 

ngetahuan banyak pencinta sepak bola. 

Setelah memainkan masa lalu, dalam tautannya dengan temporalitas men-

tal manusia dalam kolom ini, kolumnis pun melontarkan prediksi ke depan, atau 

lebih tepat saran ke depan, bagaimana seharusnya kesatria pesepak bola berlaku 

ketika membuat gol dengan tangan: Dari insiden Luis Suarez serta sikap kesatria 

Di Canio, Fowler, dan Klose, produk dan proses gol hakikatnya juga melewati 

titian hati nurani. Fair play tak mungkin tegak tanpa kejujuran, dan kejujuran 

hanya bisa dirakit dari eksploitasi nurani   (paragraf ke-15). 

 Temporalitas sosial yang mengusung pemahaman budaya dan sejarah, 

tampak dari sederetan peristiwa sepak bola tentang pemain yang memanfaatkan 

kecurangan handsball (wasit tidak mengetahuinya dan mendatangkan keuntungan 
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bagi timnya). Dalam kolom ini, hal itu terjadi di Piala Dunia 1986 saat Diego Ma- 

radona memperkuat Tim Nasional Argentina membuat gol dengan tangannya ke 

gawang Tim Nasional Inggris. Lalu saat play off  Piala Dunia 2010, Thiery Henry 

yang menjadi anggota skuad Tim Nasional Prancis menghentikan bola dengan ta- 

ngan lalu memberikan assit kepada William Gallas yang meneruskannya menjadi 

gol ke gawang Republik Irlandia.  

Selanjutnya, Luis Suarez sengaja menghalau bola dengan tangannya untuk 

menyelamatkan gawang tim negaranya dari kebobolan di perempat final Piala 

Dunia 2010, manakala Tim Nasional Uruguay menghadapi Tim Nasional Ghana. 

Kemudian pada pekan awal Januari 2013, Luis Suarez kembali memanfaatkan 

kecurangan handsball, ketika memenangkan Liverpool 2-1 atas Mansfield di 

ajang Piala FA musim 2012-2013. 

 Termasuk dalam temporalitas sosial, sejarah peristiwa sepak bola tentang 

para kesatria sepak bola yang menolak pemanfaatan kecurangan handsball itu. 

Mereka adalah Robbie Fowler, pada 24 Maret 1997, saat memperkuat Liverpool 

menghadapi Arsenal, sengaja menendang bola ke jangkauan kiper David Seaman 

karena merasa wasit telah salah memutuskan ganjaran penalti. Dia terjatuh di ko- 

tak penalti bukan karena ada kontak fisik dengan penjaga gawang itu. 

 Kemudian sejarah dalam lanskap temporalitas sosial itu, setidaknya me-

nurut kolom ini, bergulir ketika Paolo Di Canio, pada 16 Desember 2000, yang 

kala itu memperkuat West Ham United, dalam laga menghadapi Everton, sengaja 

menangkap bola pada saat gawang kosong dan dia mendapat peluang mencetak 

gol, dan meminta wasit menginterupsi laga karena kiper Everton saat itu, Paul 
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Gerard, tergeletak cedera. Selanjutnya, Miroslav Klose pada September 2012, saat 

memperkuat Lazio menghadapi Napoli, karena merasa tangannya menyentuh bola 

sebelum mencetak gol, dia meminta wasit membatalkan pengesahan atas raihan 

skor yang dia ciptakan itu. 

Temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, kolom ini terbit sekitar satu 

pekan, yaitu pada 13 Januari 2013, dari peristiwa sepak bola tentang kecurangan 

handsball karena sesungguhnya memang Luis Suares tega menghentikan bola de-

ngan tangan untuk mencetak gol ke gawang Mansfield di babak ketiga Piala FA 

(paragraf ke-3). Wasit dan hakim garis tidak mengetahuinya, sehingga gol yang 

menjadikan Liverpool menang 2-1 itu pun mereka sahkan. 

 Kronologi Tersenyumlah Balotelli ... (3 Februari 2013) menggunakan 

temporalitas mental manusia pada opininya yang menganggap Tim Rossoneri 

merupakan rumah yang menjanjikan kekerasanan bagi sang pesepak bola. Paparan 

memori masa lalu yang Amir Machmud N.S. manfaatkan untuk mendukung 

opininya, bahwa A.C. Milan memang merupakan “rumah” yang tepat bagi 

Balotelli adalah karena memang sejak awal pesepak bola bernomor punggung 45 

itu mengidolakan Tim Rossoneri. Saking mengidolakannya, sampai-sampai dia 

melakukan tindakan naif, seperti ... beberapa kali dengan cuek mengenakan 

kostum Diavolo Rosso justru ketika ia terikat hubungan kerja dengan Inter- 

nazionale (paragraf ke-5). 

 Temporalitas mental manusia mengawinkan memori masa lalu dengan 

pre- diksi masa depan. Amir Machmud N.S. pun mengawinkan masa lalu Super 

Mario yang memang sudah pada dasarnya semenjak belia mengingini dirinya me-
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ngenakan jersey Diavolo Rosso dengan prediksinya tentang masa depan dirinya 

dengan klub yang berkiprah Seri A Liga Italia. Pengertian prediksi dalam konteks 

ini adalah pada saat kolom ini terbit pada 3 Februari 2013, hari keempat Balotelli 

menapakkan perjalanan kariernya di A.C. Milan. 

 Kolumnis pun mengemas prediksi itu dengan memainkan jurus storytell- 

ing-nya dan membaurkan opini pribadinya: Saya juga percaya tentang kekuatan 

“jodoh” yang mampu mengikat hati dan pikiran seorang pemain dengan klub ... 

Atau, yang dalam kalimat Andriano Galliani, wakil presiden A.C. Milan, “Suasa- 

na di Milan bisa membuat Balotelli tak nakal lagi.”  (paragraf ke-15).  

 Kemudian temporalitas sosial mengacu pada suatu pemahaman tentang 

budaya dari sejarahnya serta keberadaan waktu yang berlebih. Temporalitas sosial 

ini memperoleh ekspresi dalam kolom Amir Machmud N.S. pada adanya rentang 

perubahan ekspresi sikap Silvio Berlusconi yang semula menolak keras ketika 

pertama kali mendengar nama Balotelli bakal masuk ke skuad A.C. Milan hingga 

kemudian sikapnya yang berbalik menerimanya. Proses perubahan itu tidak ber- 

ada di ruang hampa, tetapi ada dalam temporalitas sosial.  

 Ungkapan Silvio Berlusconi yang kasar, menyebut Balotelli dengan maki- 

an “apel busuk” itu bisa jadi sejajar dengan kebiasaan orang Italia ketika mendoa- 

kan agar orang lain beruntung, justru dengan ungkapan in bocca al lupo (di mulut 

serigala). Konon, menurut Indah (2010), hal itu merupakan ungkapan sebaliknya, 

mendoakan keberuntungan dengan mengharapkan agar seseorang berada di mulut 

serigala, berawal dari khazanah budaya masyarakat Italia yang memercayai, bila 

seseorang mendoakan seseorang yang mengungkapkan hal-hal yang menjadi ha- 
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rapan (seperti “semoga Tuhan memberkatimu” atau “semoga sukses selalu”), 

maka yang terjadi justru sebaliknya (“Tuhan tidak memberkati” dan “kegagalan- 

lah yang bakal menimpa”). Menurut budaya masyarakat Italia, justru dengan men- 

doakan seseorang berada in bocca al lupo (di mulut serigala), seseorang akan ber- 

ada jauh dari binatang serigala (atau mendapatkan keberuntungan). 

 Bisa saja semenjak semula, Berlusconi memang tidak bermaksud mendoa- 

kan agar Balotelli benar-benar menjadi “apel busuk yang siap meracuni tim mana 

saja termasuk A.C. Milan. Bisa saja makian “apel busuk” itu sejajar maksudnya 

dengan in bocca al lupo (di mulut serigala). Dalam artian, justru dia mengingin-

kan Balotelli menjadi “apel yang baik sehingga menyehatkan tim sepak bola yang 

dinaunginya”. Ketika media yang mungkin saja tidak hanya dari Italia memper- 

tanyakan sikapnya yang kemudian berubah 360 derajat menjadi berbalik mene- 

rima Balotelli, dengan enteng Berlusconi menyatakan media telah salah menafsir- 

kan penilaiannya. Di sini ada rentang temporalitas sosial untuk lebih memahami 

tindak tutur Berslusconi yang seolah-olah bertolak belakang itu.  

 Selebihnya tentang temporalitas (kehidupan) organik dunia riil dalam ko- 

lom ini, merujuk pada waktu yang terawetkan fakta dari dunia riil. Dalam kolom 

ini, yang termasuk temporalitas jenis ini adalah penyebutan “dua tahun” sebagai 

kurun waktu bergabung Balotelli dengan Manchester City: Selama dua tahun ber- 

seragam The Citizens, ia bukan hanya konyol di lapangan dengan perilaku yang 

mendatangkan lima kartu merah, tetapi juga dalam interaksi sosial di luar la- 

pangan (paragraf ke-13). 
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 Demikian pula dengan rentang waktu selama penyelenggaraan Euro 2012, 

Wikipedia (modifikasi terakhir pada 14 November 2013 pukul 11.54) menyebut- 

nya dengan kepanjangan, yaitu UEFA Euro 2012, berlangsung pada 8 Juni - 1 Juli 

2012 (24 hari), menurut Amir Machmud N.S., Balotelli tak juga menemukan ke- 

dewasaan dalam bentuk tanggung jawab walaupun oleh Cesare Prandelli diberi 

peran besar dalam Squadra Azzura (paragraf  ke-13). Di final Piala Eropa 2012 

itu, kendati mampu mencapai final, Italia terpencundangi dengan skor telak 0-4 

dari Spanyol dalam laga di Olympic Stadium, Kiev, Ukraina (Wikipedia, mo- 

difikasi terakhir pada 14 November 2013 pukul 11.54).    

 Kronologi dalam Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013), terkait 

dengan temporalitas mental manusia memadukan memori masa lalu dengan 

prediksi ke masa mendatang. Dalam kolom ini, memori masa lalu itu terkait 

dengan jejak langkah David de Gea ketika bergabung dengan Manchester United. 

Dia pernah mendapat tudingan “sumber masalah” karena kesalahan-kesalahannya 

dalam mengantisipasi bola ke gawangnya dan konsentrasinya yang sering ter- 

pecah (paragraf ke-3).  

Rekam jejak yang terawetkan memori masa lalu yang penuh kendala itu 

manakala awal-awal adaptasi David de Gea dengan Setan Merah. Konon dia per- 

nah menjadi kiper nomor dua, tatkala Sir Alex Ferguson lebih memercayai Andres 

Lindegaard. Puncaknya, “ancaman” itu datang manakala Ferggie berniat menda- 

tangkan kiper Stoke City, Asmir Begovic (paragraf ke-6). Kemudian termasuk 

pula dalam rangkaian memori masa lalu adalah pernyataan naratif Amir Machmud 

N.S. tentang hari-harinya yang tidak mudah saat beradaptasi dengan Manchester 
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United, seperti pernah menemui kesulitan mengantisipasi umpan-umpan silang 

cepat (paragraf  ke-11). 

 Puncak titik balik itu terjadi setelah laga “mudik indah” David de Gea di 

Santiago Bernabeu pada putaran pertama klubnya menghadapi Real Madrid dalam 

babak 16 besar Liga Champions pada Kamis, 14 Februari 2013 dini hari Waktu 

Indonesia Barat itu. Prediksi-prediksi ke masa depan tentang peluang David de 

Gea menggantikan posisi legenda hidup Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar 

pun kemudian bermunculan.  

 Amir Machmud N.S. memprediksi (setidaknya prediksi dari titik awal pe- 

muatan kolom ini di Harian Suara Merdeka edisi Minggu, 17 Februari 2013) ten- 

tang kemungkinan perjalanan masa depan karier David de Gea: Ya perlahan tapi 

pasti, De Gea merebut kepercayaan sebagai kiper utama, dan orang boleh mulai 

berharap, walaupun perjalanannya masih panjang ia bakal melesat ke orbit du- 

nia seperti dua nama yang identik dengan gawang Old Trafford: Schmeichel dan 

Edwin van der Sar (paragraf ke-4). 

Selanjutnya tentang temporalitas sosial, merujuk pada pemahaman akan 

budaya dan sejarah penerimaan kiper yang melegenda menurut Manchester Uni-

ted, yaitu selain karena memang sesuai dengan kebutuhan tim juga berdasarkan 

ekspektasi Sir Alex Ferguson. Event laga “mudik indah” yang mengantarkan Da-

vid de Gea ke performasi cemerlangnya, cenderung lebih mengarahkannya ke 

jalur sejarah Peter Schmeichel dan Edwin van der Sar. Event laga “mudik indah” 

itu tidak mengarahkan David de Gea ke sejarah Mark Bosnich, Massimo Taibi, 

Tom Howard, Roy Carrol, Ben Foster, dan Fabien Barthez yang meskipun memi-
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liki reputasi mengilap sebagai penjaga gawang, gagal melegenda di Manchester 

United karena tidak memenuhi ekspektasi Sir Alex Ferguson.  

  Adapun terkait dengan temporalitas kehidupan organik dunia riil yang 

berkorespondensi dengan konsep struktur naratif, dalam kolom ini antara lain 

tampak pada penyebutan penanda waktu “Kamis dini hari WIB lalu” (paragraf ke-

2). Bila mengacu waktu pemuatan Mudik Indah David de Gea ini di Harian Suara 

Merdeka pada Minggu, 17 Februari 2013, maka penyebutan penanda waktu 

“Kamis dini hari WIB lalu” untuk laga 16 besar putaran pertama Liga Champions 

antara Manchester United dan Real Madrid dapat terlacak pada Kamis, 14 Febru- 

ari 2013 dini hari Waktu Indonesia Barat atau Rabu, 13 Februari 2013 malam 

menurut waktu di Stadion Santiaga Bernabeu, Madrid. 

 Kronologi dalam Suka dan Luka Ronaldo (10 Maret 2013) terekspresikan 

dengan temporalitas mental manusia yang memadukan memori masa lalu dan 

prediksi ke masa depan. Terkait dengan Cristiano Ronaldo, memori masa lalu itu 

datang dari realitas pada 2003 Sir Alex Ferguson memungutnya dari Lisabon, 

memberikan kesempatan kepadanya bergabung dengan Manchester United selama 

2003-2009, dan memberikan pembinaan selama mengenakan jersey Setan Merah. 

Alhasil, pada 2009 berkat “asuhan Manchester United dan Sir Alex Ferguson”, 

CR7 mampu mengangkat pamornya sebagai pesepak bola dengan nilai transfer 

tertinggi (pada saat itu, sebelum terpecahkan Gareth Bale pada 2013) ketika dia 

menerima pinangan Real Madrid. Dengan Manchester United pun, dia tidak 

menyisakan ketegangan hubungan. 
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 Hingga beberapa tahun kemudian, yaitu ketika laga putaran kedua Liga 

Champions di Stadion Old Trafford, Manchester pada Selasa, 5 Maret 2013, keti- 

ka Ronaldo memperkuat Real Madrid untuk menghadapi bekas klubnya itu, sikap 

menjaga perasaan fans Setan Merah dan Sir Alex Ferguson (pada saat laga itu 

belum pensiun sebagai manajer tim) masih juga tampak. Memori masa lalu ten- 

tang utang budi itu memengaruhi sikap Ronaldo di masa kini (dalam artian masa 

kini pada saat laga itu berlangsung atau paling lambat hingga kolom ini dimuat 

lima hari kemudian di Harian Suara Merdeka Minggu, 10 Maret 2013). 

 Kemudian ramuan prediksi itu, setidaknya terselip pada pernyataan yang 

menarik, setelah dari Real Madrid masih mungkin Cristiano Ronaldo berlabuh ke 

klub lain. Untuk itu, Ronaldo memiliki strategi untuk tidak mencederai kenangan 

manis dengan bekas-bekas klubnya: Resep Ronaldo tampaknya sederhana: men- 

jaga pernyataan, mengelola gestur, memelihara persahabatan, dan tidak menun- 

jukkan gejala memusuhi bekas klubnya. Ia tetap talenta terbaik Sporting Lisbon, 

legenda Old Trafford, dan sekarang pendekar utama Real Madrid, dan masih 

mungkin berlabuh ke klub lain  (paragraf ke-17).  

Selanjutnya terkait dengan temporalitas sosial, mengacu pada budaya stan-

dar penyikapan yang seharusnya menjadi bagian dari tata krama seorang pesepak 

bola terhadap bekas klubnya. Bila seorang pemain memperkuat klub baru me-

lawan bekas klubnya dan kemudian membuat gol ke gawang bekas klubnya, ma-

ka seharusnya dia tidak melakukan selebrasi berlebih-lebihan. Hal ini agaknya 

telah menjadi budaya tata krama antara pesepak bola dan bekas klubnya. 
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 Setidaknya, Cristiano Ronaldo menunjukkan budaya tata krama tersebut 

baik ketika klubnya, Real Madrid, menghadapi bekas klubnya, Manchester United 

di Santiago Bernabeu pada putaran (leg) pertama babak perdelapan final Liga 

Champions maupun di Old Trafford pada putaran (leg) kedua. Dalam kedua laga 

itu Ronaldo menyumbangkan gol. Pada putaran pertama, dia mencetak gol penya- 

ma kedudukan sehingga kedua klub berbagi angka 1-1. Sementara itu pada laga 

putaran kedua di Stadion Old Trafford, Manchester, dia mencetak gol penentu 

kemenangan bagi Real Madrid 2-1.     

 Kemudian soal temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, meskipun 

Amir Machmud N.S. dalam kolom ini tidak menyebutkan penanda waktu yang 

terperinci dan eksplisit keberlangsungkan putaran kedua babak perdelapan final 

Liga Champions antara Manchester United dan Real Madrid, hanya ada penye- 

butan “pekan lalu” (paragraf  ke-1), pelacakan terhadap berita-berita lempang 

(straight news) seputar laga kedua tim pada pekan sebelum kolom ini dimuat di 

Harian Suara Merdeka Minggu, 10 Maret 2013, menunjukkan laga berlangsung 

pada  Selasa, 5 Maret 2013. Waktu dalam dunia riil. 

 Kronologi Rona Rooney (21 Juli 2013), kolumnis menggunakan tempo- 

ralitas mental manusia dengan memadukan memori masa lalu dan prediksi ke 

depannya. Masa lalu itu hadir ke tengah pembaca  lewat paparan realitas Wayne 

Rooney yang telah bergabung 12 musim kompetisi dengan Manchester United, 

realitas telah memperkuat The Red Devils (setidaknya hingga kolom ini terbit 

pada Minggu, 21 Juli 2013) yang telah membukukan rekor tampil 278 kali dan 

mengoleksi 141 gol di Premier League. Namun dengan reputasi sedemikian 
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gemerlap itu, dia hanya dianggap salah satu “pion” di antara banyak pilihan 

penyerang klub yang berjejuluk Setan Merah itu (paragraf ke-2), hanya duduk di 

bangku cadangan dan untuk bisa bermain di skuad Manchester harus menunggu 

Robin van Persie berhalangan (paragraf ke-1). 

 Amir Machmud N.S. kemudian beropini, seharusnya seorang pesepak bola 

kelak memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan independen. Setidaknya ada 

klausul dalam hubungan kontraktual antara pemain dan klubnya yang memberi 

celah pemungkinan adanya realisasi “dijual atas kenginan sendiri”. Bisa jadi, 

prediksi ke masa depan itu, akan bergerak ke arah sana, ke arah walaupun keku- 

asaan uang yang berbicara, pemain mesti berjuang untuk tidak sekadar menjadi 

objek  (paragraf ke-18). 

 Terkait dengan temporalitas sosial, bisa jadi karena terjadi  perbenturan lo- 

gika pelatih dan logika pemain. Bisa jadi pada kisaran waktu Rona Rooney (21 

Juli 2013), performa Wayne Rooney, menurut logika pelatih berdasarkan ilmu 

kepelatihannya, memang belum menunjukkan performa puncak pada kisaran-

kisaran waktu tersebut. Barangkali menilik performanya waktu itu, seharusnya dia 

berpasangan dengan Robin van Persie sebagai soulmate striker, atau hanya me- 

nempati posisi sebagai shadow striker yang mengawal dua striker utama. Bisa jadi 

pula, menilik performa Wayne Rooney yang kurang begitu gemilang selama ki- 

saran waktu tersebut (Juli 2013), dia memang perlu mendapat kesempatan untuk 

duduk di bangku cadangan.  

Sehubungan dengan temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, dalam 

Rona Rooney ini tidak ada penyebutan secara eksplisit penanda waktu yang dapat 
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mengacu ke dunia riil. Satu-satunya penanda waktu yang terkait dengan dunia riil 

adalah kolom ini dimuat di Suara Merdeka pada Minggu , 21 Juli 2013. Penanda 

waktu pemuatan ini tidak jauh dari waktu penegasan dari David Moyes bahwa 

Wayne Rooney tidak akan dijual. On 5 July 2013, new United manager David 

Moyes announced that Rooney was not for sale, after speculation that clubs 

Chelsea, Arsenal, Real Madrid and Paris Saint-Germain were looking to sign him 

(Wikipedia, modifikasi terakhir pada 6 Desember 2013, pukul 13.25). 

  Amir Machmud N.S. agaknya masih ingin memberontaki penegasan Da- 

vid Moyes bahwa Rooney tidak akan dijual klub lain. Dia agaknya masih ingin 

bersikukuh, pemain itu bukan objek melainkan subjek yang juga memiliki ke- 

inginan. Persoalannya bagaimana mendamaikan keinginan pemain dengan ke- 

inginan manajemen klub yang telah terikat dalam suatu hubungan kontraktual itu.  

 Kolumnis agaknya masih ingin mengembarakan asanya ketika menulis, 

pemain seharusnya memiliki kebebasan memenuhi keinginannya sendiri dalam 

suatu hubungan kontrak dengan sebuah klub: Dan memilih klub yang menjamin 

kesempatan tampil adalah satu-satunya jalan keluar. Di sinilah kepentingan-

kepentingan industrial itu bertemu, dan walaupun kekuasaan uang yang bicara, 

pemain mesti berjuang untuk tidak sekadar menjadi objek. Dalam kondisi seka- 

rang, mempercepat deal dengan Chelsea atau Arsenal menjadi solusi, walaupun 

fans MU tentu punya pandangan yang bisa sangat berbeda  (paragraf ke-19).  

 Kronologi Fenomena Gareth Bale (4 Agustus 2013), terkait dengan 

temporalitas mental manusia dengan memadukan memori masa lalu bersama 

prediksi ke masa depan. Adapun “masa depan” dalam konteks kolom ini adalah 
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soal kemungkinan Gareth Bale bergabung dengan Real Madrid (kolom ini terbit 

sebelum 4 Agustus 2013, sedangkan keputusan resmi Bale merumput di Santiago 

Bernabeu  pada 1 September 2013). 

Memori masa lalu itu muncul lewat gambaran kehadiran Gareth Bale dari 

Southampton ke Tonttenham Hotspur. Bale, menurut surat kabar Spanyol El Mun- 

do via Wikipedia merupakan combines the height and build of an 800 metre  

runner like Steve Ovett with the acceleration and directness of a rugby winger like 

Bryan Habana. And, when he gets to the byline, he delivers curling crosses like a 

Brazilian (modifikasi terakhir pada 16 Desember 2013, pukul 11.19). 

Berkat kemampuannya yang sedemikian hebat itu, kolumnis menggam- 

barkan masa lalu Gareth Bale ketika memberikan warna berbeda dalam penam- 

pilan Tottenham Hotspur: Dari pengalaman performa Tottenham Hotspur setelah 

mendatangkan Bale dari Southampton, setiap pergerakan sayap kiri yang cepat 

itu selalu menjadi alarm yang berbahaya bagi pertahanan lawan. Ia berlari, terus 

berlari, melepas umpan silang, atau mengobrak-abrik area penalti lawan bagai 

angin puyuh (paragraf ke-13).  

Masa lalu itu bergerak ke “masa kini”, masa ketika belum terjadi kesepa- 

katan antara Tottenham Hotspur dan Real Madrid. Kolumnis menarasikan “masa 

kini” Gareth Bale: Pemain asal Wales ini bukan hanya aset finansial dan aset 

publik terbesar bagi The Spurs, lebih dari itu benar-benar menjadi pembeda 

dalam warna permainan tim racikan Andres Villas Boas. Wajar jika manajemen 

Spurs ngotot mempertahankannya dengan membanderol tinggi, di atas Rp 1,5 

triliun untuk menegaskan betapa berharga pemain ini  (paragraf ke-3). 
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Selanjutnya, prediksi ke masa depan terkait dengan pertanyaan klub mana-

kah yang beruntung mendapatkan jasa Gareth Bale, kolumnis memprediksi masa 

depan Gareth Bale itu melalui opini: Potensi besar Bale membuka kemung- kinan 

untuk merengkuh puncak-puncak penghargaan pribadi, sekaligus kebang- gaan 

untuk memberi trofi bagi klub yang dibelanya (paragraf ke-19). Sebuah kalimat 

interogativa pun memungkasi kolom ini: Real Madrid-kah yang bakal mendapat- 

kannya? (paragraf ke-20).  

Adapun temporalitas sosial mengacu pada strategi penundaan waktu dari 

Presiden Tottenham Hotspur dan manajemennya untuk melakukan kesepakatan 

dengan Real Madrid yang begitu menunjukkan minatnya terhadap Gareth Bale. 

Penundaan waktu ini terkait dengan budaya di dunia transaksi untuk meningkat-

kan nilai tawar, setidaknya ada kompromi dengan cara penjual menurunkan harga 

dan pembeli menaikkan tawaran. 

Dengan baderol Rp 1,5 triliun untuk Gareth Bale, Tottenham Hotspur ma-

sih bersikukuh untuk mempertahankan pemain asal Wales itu, meskipun Real Ma-

drid menawar Rp 819 miliar dengan tambahan kedua pemainnya, yaitu Angel di 

Maria dan Fabio Coentrau. Demikian pula, manakala El Real menaikkan tawaran 

hingga Rp 1,3 triliun, Presiden Klub The Lily White Daniel Levy tetap belum rela 

melepaskan Gareth Bale (paragraf ke-4).  

Terkait dengan temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, Fenomena 

Gareth Bale ini yang dimuat di Suara Merdeka, Minggu, 4 Agustus 2013 terlahir 

dari rahim gagasan ketika belum terjadi kesepakatan, masih terjadi tarik ulur 

penawaran dan negosiasi Tottenham Hotspur yang sebelumnya mengikat kontrak 
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dengan Gareth Bale dalam hal ini bertindak sebagai pihak penjual dengan Real 

Madrid yang ingin mendapatkan servis pemain itu untuk menambah amunisi 

klubnya dalam hal ini bertindak sebagai pihak pembeli. Dengan demikian, rentang 

waktu yang terjadi dalam narasi kolom ini, dalam kaitannya dengan temporalitas 

(kehidupan) organik dunia riil, berlangsung hingga terjadi kesepakatan antarkedua 

klub pada 1 September 2013. 

 Kronologi Rindu Gascoigne (15 Desember 2013) antara lain tereks- 

presikan dengan memanfaatkan temporalitas mental manusia yang memadukan 

memori masa lalu dengan prediksi ke masa depan. Memori masa lalu itu bermula 

dari kehadiran seorang Paul Gascoigne dalam sejarah persepakbolaan di Inggris. 

Penampilannya yang cemerlang saat memperkuat The Three Lions dalam Piala 

Dunia 1990 Italia, terutama umpannya kepada David Platt menjelang menit ke-

120 saat extra time sehingga berbuah gol ke gawang Belgia, untuk mengantarkan 

Inggris ke semifinal, atau gol indahnya pada Piala Eropa 1996 yang menurut 

pakar sepak bola setara dengan seni gol Pele ke gawang Swedia di final Piala 

Dunia 1963, menempatkan dia pada predikat “gelandang paling genius yang 

pernah dimiliki Inggris”. 

 Masih dari memori masa lalu, harapan publik pencinta sepak bola di Ing-

gris pun mencuat manakala ada “reinkarnasi” Paul Gascoigne pada diri Joe Cole 

yang menunjukkan penampilan gemilangnya pada paruh akhir 1990-an atau me- 

nurut rekayasa bahasa Amir Machmud N.S. “semester kedua (dekade) 1990-an”. 

Penampilan Joe Cole ini, menurut memori masa lalu, benar-benar merupakan “re- 

inkarnasi” Paul Gascoigne. Pendek kata, kualitas skill, dribel bola, liukan ping- 
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gul, teknik melewati lawan, dan gocekan bola-bolanya yang ajaib diidentikkan 

“sangat Gascoine” (paragraf ke-3).  

 Di masa kini, harapan adanya “reinkarnasi” Paul Gascoigne itu muncul da- 

ri gelandang muda Everton Ross Barkley. Dalam suatu laga di Liga Primer saat 

kontra Arsenal pada kisaran pekan kedua Desember 2013, dia menunjukkan pe-

nampilan yang menginspirasi, menghibur, dan “mempengaruhi” pertandingan 

(paragraf ke-6). Gary Lineker, teman setim Paul Gascoigne dalam Piala Dunia 

1990, dalam Twitter-nya menyetarakan penampilan Ross Barkley dengan Paul 

Gascoigne. Bahkan, Manajer Everton Roberto Martinez mengemukakan, Ross 

Barkley lebih hebat dari Paul Gascoigne. Menurutnya, Ross Barkley merupakan 

kombinasi antara Paul Gascoigne dan Michael Ballack. 

 Prediksi ke masa depan yang lebih jauh adalah agar karier profesional 

Ross Barkley tidak berakhir dengan sad ending seperti Paul Gascoigne (paragraf 

ke-14) atau tidak hanya sampai di puncak karier Joe Cole yang tak segemerlap 

talenta masa remajanya (paragraf ke-19). Dalam prediksi ke masa depan itu, 

Amir Machmud N.S. mensyaratkan: Kompetisilah yang akan menguji daya tahan 

perjalanan anak muda itu mencapai jenjang yang sepadan dengan bakat besar- 

nya. Roberto Martinez dan Roy Hodgson sadar harus “menyelamatkan” karier 

Barkley. Proteksi dengan pendekatan pembinaan yang bijak akan menuntun bakat 

besar itu agar jangan terpenggal di tengah jalan (paragraf ke-18). 

 Temporalitas sosial Rindu Gascoigne berkaitan dengan waktu berlangsung 

tradisi mediatika dari Paul Gascoigne menuju ke sosok “reinkarnasi” pertama 

pada diri Joe Cole dan kemudian sosok “reinkarnasi” kedua pada diri Ross Bark- 
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ley. Bila pijakan waktunya adalah puncak penampilan Paul Gascoige pada Piala 

Dunia 1990 dan Piala Eropa 1996, maka salah satu puncak penampilan Joe Cole 

di Tim Nasional Inggris adalah pada saat dia tampil di Piala Dunia 2006. Pada 20 

Juni 2006, Inggris bermain imbang dengan Swedia dengan skor 2-2. Dalam laga 

ini, Joe Cole mencetak gol pada menit ke-34 dan membuat assist pada menit ke-

85  melalui umpan bolanya kepada Steven Gerrard. Berkat kontribusinya itu  dia 

meraih penghargaan man of the match (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 28 

Desember 2013, pukul 15.11). Dengan demikian, jika berdasarkan hitungan pun- 

cak penampilan Paul Gascoigne di Piala Dunia 1990 dan Piala Eropa 1996, perlu 

waktu 10-16 tahun untuk menyaksikan puncak penampilan Joe Cole (“reinkarna- 

si” pertama Paul Gascoigne) di Piala Dunia 2006. 

Sementara itu, Ross Barkley dipanggil skuad senior Inggris pada Agustus 

2013. Pada bulan berikutnya, dia mulai debutnya di Tim Nasional Inggris Senior. 

Ross Barkley menggantikan Jack Wilshere dalam laga kualifikasi Piala Dunia 

2014, ketika Inggris menghadapi Moldova di Wembley. Inggris memenangi laga 

kualifikasi itu 4-0. Meskipun pengalamannya di skuad senior belum banyak, 

sesungguhnya Barkley telah malang melintang di level U-16 (2008-2009, 2 kali 

tampil 2 gol), U-17 (2009-2010, 7 kali tampil 2 gol), U-19 (2010-2012, 12 kali 

tampil), U-20 (2013, 4 kali tampil), dan U-21 (2011, 5 kali tampil 1 gol)  (Wikipe- 

dia, modifikasi terakhir pada 2 Januari 2014, pukul 01.59).  

Puncak penampilan Ross Barkley sebagaimana dinarasikan dalam kolom 

ini pada saat dia memperkuat Everton menghadapi Arsenal di Liga Primer pada 

kisaran pekan kedua Desember 2013 (“pekan lalu” menurut realitas tekstual 
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kolom ini yang terbit pada Minggu, 15 Desember 2013). Dengan demikian 

temporalitas sosial, jika dihitung dari puncak penampilan Paul Gascoigne pada 

Piala Dunia 1990 dan Piala Eropa 1996 hingga puncak penampilan Ross Barkley 

dalam laga di Liga Primer Inggris pada pekan kedua Desember 2013 itu, ada ren- 

tang tradisi mediatika selama 23 atau 17 tahun. 

Sementara itu, terkait dengan temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, 

kolom ini memberikan tempat bagi narasi tentang kehidupan Paul Gascoigne se- 

bagai pesepak bola dan pribadi. Rentang waktu dari debut Gascoigne pertama kali 

di Tim Nasional Inggris hingga masa saat dia menghilang dari percaturan dunia 

sepak bola setelah penampilan cemerlangnya di Piala Dunia 1990 Italia dan Piala 

Eropa 1996 merupakan temporalitas (kehidupan) organik dunia riil. Kolom ini 

tidak secara terperinci menyediakan angka-angka tahun tentang kiprah Gascoigne 

sebagai pesepak bola, tetapi dengan bantuan Wikipedia hal itu dapat dilacak. 

Wikipedia (modifikasi terakhir pada 1 Januari 2014, pukul 23.23) menye- 

butkan, Paul Gascoigne yang kelahiran 27 Mei 1967 itu memulai karier remaja se- 

bagai pesepak bola pada posisi sebagai gelandang (midfielder) pada 1980-1985 di 

Newcastle United. Kemudian dia melangkah ke karier seniornya pada 1985-1988 

(Newcastle United, 92 tampil 21 gol), 1988-1992 (Tottenham Hotspur, 92 tampil 

19 gol), 1992-1995 (Lazio, 43 tampil 6 gol), 1995-1998 (Rangers, 74 tampil 30 

gol), 1998-2000 (Middlebrough, 41 tampil 4 gol), 2000-2002 (Everton, 32 tampil 

1 gol), 2002 (Burnley, 6 tampil), 2003 (Gansu Tianma, 4 tampil 2 gol), 2004 

(Boston United, 4 tampil). Sementara itu, penampilan Paul Gascoigne di Tim Na- 

sional Inggris pada 1987-1988 (Tim Nasional Inggris U-21, 13 kali tampil 5 gol), 
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1989 (Tim Nasional Inggris B, 4 kali tampil 1 gol), 1988-1998 (Tim Nasional 

Inggris Senior, 57 kali tampil 10 gol). Kemudian pada 2005 menjadi manajer klub 

Kettering Town dan pada tahun itu juga dia mengundurkan diri. Berdasarkan data 

ini, temporalitas (kehidupan) organik dunia riil karier Paul Gascoigne sebagai pe- 

sepak bola profesional terentang pada 1980-2004 atau 24 tahun. 

“Reinkarnasi” pertama Paul Gascoigne adalah Joe Cole. Pesepak bola ke- 

lahiran 8 November 1981 ini, menurut informasi Wikipedia (modifikasi terakhir 

pada 28 Desember 2013, pukul 15.11), masih aktif sebagai pemain. Dia menyan- 

dang jersey nomor 26 di West Ham United. Dia memulai karier remajanya pada 

1994-1998  di West Ham United. Setelah itu, Joe Cole menapaki karier seniornya 

pada 1998-2003 (West Ham United, 126 kali tampil 10 gol), 2003-2010 (Chelsea, 

183 kali tampil 27 gol), 2010-2013 (Liverpool, 26 kali tampil 3 gol), 2011-2012 

(Lille, status pemain pinjaman, 32 kali tampil 4 gol), 2013-... (West Ham United, 

25 kali tampil 5 gol). Untuk The Three Lions, Joe Cole pada 1997-1998 memper- 

kuat Tim Nasional Inggris U-16 (4 kali tampil), 1998 (Tim Nasional Inggris U-18, 

5 kali tampil), 2000-2003 (Tim Nasional Inggris U-21, 8 kali tampil 2 gol), 2001-

2010 (Tim Nasional Inggris Senior, 56 kali tampil 10 gol). Berdasarkan data ini, 

sedikitnya dapat dibaca temporalitas (kehidupan) organik dunia riil karier Joe 

Cole berawal pada 1994 hingga kini (2014) atau sedikitnya 20 tahun. 

“Reinkarnasi” kedua Paul Gascoigne adalah Ross Barkley. Pesepak bola 

kelahiran 5 Desember 1993 ini, menurut Wikipedia (modifikasi terakhir pada 2 

Januari 2014, pukul 01.59), hingga kini masih merupakan gelandang pemilik jer- 

sey nomor 20 di klub Everson. Gelandang (centre midfielder) muda berbakat yang 
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konon merupakan perpaduan Paul Gascoigne dan Michael Ballack ini memulai 

karier yuniornya pada 2005-2010 di Everton. Kemudian dia melangkah ke karier 

seniornya pada 2010 (Everton, 32 kali tampil 3 gol), 2012 (Sheffield Wednesday, 

status pemain pinjaman, 13 kali tampil 4 gol), 2013 (Leeds United, status pemain 

pinjaman, 4 kali tampil). Sementara itu penampilan Ross Barkley di The Three 

Lions, pada 2008-2009 (Tim Nasional Inggris U-16, 7 kali tampil 2 gol), 2009-

2010 (Tim Nasional Inggris U-17, 7 kali tampil 2 gol), 2010-2012 (Tim Nasional 

Inggris U-19. 12 kali tampil), 2013 (Tim Nasional Inggris U-20, 4 kali tampil), 

2011 (Tim Nasional Inggris U-21, 5 tampil 1 gol), 2013-... (Tim Nasional Inggris 

Senior, 3 kali tampil). Berdasarkan data ini, sedikitnya dapat dibaca temporalitas 

(kehidupan) organik dunia riil karier Ross Barkely terentang mulai 2005 hingga 

sekarang (2014) dan itu berarti sedikitnya sembilan tahun. 

 

3.2.5.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub  

Kronologi Tafsir Sejarah AC Milan (24 Februari 2013) antara lain dengan 

pemanfaatan temporalitas mental manusia yang memadukan masa silam dengan 

masa kini dan kemudian memprediksikannya ke masa depan. 

Masa silam kejayaan A.C. Milan terjadi pada saat trio Belanda Ruud Gul-

lit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard bergabung pada pengujung dekade 19-

80 hingga paruh awal 1990-an. Pada saat itu A.C. Milan layak mendapat julukan 

The Dream Team. Dari 18 kali menjuarai Italian Football Championship Serie A, 

Milan meraih empat kali di antaranya pada musim 1987-1988, 1991-1992, 1992-

1993, 1993-1994 saat tiga pesepak bola dari Negeri Kincir Angin itu bergabung. 
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Kemudian dari enam kali Supercoppa Italiana, empat di antaranya diraih Milan 

pada 1988, 1992, 1993, dan 1994 saat trio Belanda masih eksis di San Siro (Wiki- 

pedia, modifikasi terakhir pada 14 Januari 2014, pukul 07.16). 

 Selanjutnya pada UEFA Champions League, dari tujuh capaian trofi, tiga 

di antaranya pada musim 1988-1989, 1989-1990, dan 1993-1994, mereka raih 

pada saat Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Marco van Basten bergabung. Lalu 

pada ajang UEFA Super Cup, dari lima raihan trofi, tiga di antaranya pada 1989, 

1990, 1994 saat predikat The Dream Team masih melekat pada tim Rossoneri. 

Selebihnya di ajang Intercontinental Cup, dari capaian tiga trofi, dua di antaranya 

terjadi pada 1989 dan 1990 manakala ketiga legenda itu bergabung (Wikipedia, 

modifikasi terakhir pada 14 Januari 2014, pukul 07.16). 

 Kemudian masa silam itu menemukan tautan dengan kenangan dengan re- 

alitas laga kedua klub di masa kini (“masa kini” dalam artian pada saat kolom ini 

terbit pada Minggu, 24 Februari 2013). Realitas laga itu adalah leg pertama per- 

delapan final Liga Champions di kandang Milan, Stadion Giuseppe Meazza, San 

Siro pada 20 Februari 2013. Dalam pertandingan ini untuk pertama kali dalam 

sembilan tahun Milan mampu menaklukkan Barcelona.    

 Dari pijakan di masa kini itu, Amir Machmud N.S. mengalirkan prediksi-

nya, meskipun skuad Milan sekarang (musim 2012-2013), seperti Riccardo Mon- 

tolivo, Giampaolo Pazzini, Mattia De Sciglio, Stephan Shaarawy, Ignazio Abate, 

dan Mario Baloteli  masih belum sejajar dengan kualitas Ruud Gulit dan kawan-

kawan, atau bahkan dengan generasi Gattusso, dalam prediksi ke masa depan me- 
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reka itulah yang menjadi andalan untuk berperan menyatukan kronologi kejayaan 

yang terpisah di masa lalu dengan masa kini dan masa mendatang. 

 Berikutnya tentang temporalitas sosial. Identifikasi tentang adanya tipe 

waktu itu tampak pada rentang sejarah kegemilangan Rossoneri ketika berhak me- 

nyebut diri sebagai The Dream Team. Menurut Amir Machmud N.S., tempo- 

ralitas sosial yang terkait dengan sejarah zaman keemasan Il Diavolo, setidaknya 

yang mendapat penyebutan dalam kolom ini adalah pengujung 1980-an hingga 

semester awal hingga semester awal 1990-an (paragraf ke-3). Dengan demikian, 

kira-kira predikat Tim Impian untuk A.C. Milan itu dalam ruang temporalitas 

sosial terjadi sekitar 10 tahunan. 

 Temporalitas sosial itu bisa juga terkait dengan dominasi jumlah peroleh- 

an trofi ketika The Dream Team itu masih bersinggasana di kerajaan eksistensi- 

nya di ruang sejarah. Ada empat event yang menunjukkan dominasi perolehan 

trofi dari The Dream Team tersebut, yaitu Supercoppa Italiana (enam kali juara, 

empat di antara terjadi pada 1988, 1992, 1993, dan 1994), UEFA Champions 

League (tujuh kali juara, tiga di antaranya pada 1988-1989, 1989-1990, dan 1993-

1994), UEFA Super Cup (lima kali juara, tiga di antaranya pada 1989, 1990, 

1994), dan Intercontinental Cup (tiga kali juara, dua di antaranya pada 1989 dan 

1990). Dengan demikian, temporalitas sosial yang mengacu pada sejarah keemas- 

an Il Diavolo itu kira-kira berlangsung pada 1988-1994. 

 Selanjutnya berkaitan dengan temporalitas (kehidupan) organik dunia riil. 

Hal ini dengan rentang waktu pemuatan kolom ini di Harian Suara Merdeka pada 

Minggu, 24 Februari 2013 dari peristiwa pertandingan sepak bola A.C. Milan dan 
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Barcelona yang menginspirasi Amir Machmud N.S. untuk menulis kolom ini. Pe- 

ristiwa sepak bola yang menjadi acuan inspirasi itu adalah leg pertama perdela- 

pan final Liga Champions musim 2013-2014 di Stadion Giuseppe Meazza, San 

Siro pada 20 Februari 2013. Dengan demikian, terkait dengan temporalitas (kehi- 

dupan) organik dunia riil, ada rentang empat hari dari peristiwa laga yang meng- 

inspirasi kolumnis untuk menulis hingga pemuatan hasil tulisannya itu. 

 Kronologi  Barca, “Halaman Berikutnya” (3 Maret 2013, lihat Lampiran 

XI) memanfaatkan temporalitas mental manusia, temporalitas sosial, dan tempo- 

ralitas (kehidupan) organik dunia riil, tetapi tidak tertuang secara eksplisit di da- 

lam teks. Karena itu, ia mesti dicari bantuan dari sumber eksternal teks kolom 

tersebut. 

Masa lalu Barcelona itu antara lain dapat dilacak dari seberapa banyak 

klub ini menjuarai Copa del Rey dibandingkan dengan Real Madrid. Serta, sebe- 

rapa banyak Barcelona mengangkat trofi Liga Champions dibanding dengan A.C. 

Milan. Cara ini dilakukan jika sumber pemantik tematik dari kelahiran kolom ini 

adalah kekalahan Barca atas kedua klub tersebut di ajang tersebut.  

 Masa lalu Barcelona dengan raihan Copa del Rey adalah 26 kali juara, 

yaitu pada musim 1909-1910, 1911-1912, 1919-1920, 1921-1922, 1924-1925, 

1925-1926, 1927-1928, 1941-1942, 1950-1951, 1951-1952, 1952-1953, 1956-

1957, 1958-1959, 1962-1963, 1967-1968, 1970-1971, 1977-1978, 1980-1981, 

1982-1983, 1987-1988, 1989-1990, 1996-1997, 1997-1998, 2008-2009, 2011-

2012. Sementara itu, runner-up 10 kali pada 1901-1902, 1918-1919, 1931-1932, 
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1935-1936, 1953-1954, 1973-1974, 1983-1984,  1985-1986, 1995-1996, 2010-

2011 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 24 Desember 2013, pukul 15.11). 

Prestasi ini masa lalu Barcelona di ajang Copa del Rey ini sebetulnya tidak 

kalah dari Real Madrid yang 18 kali meraih trofi ini pada 1905-1906, 1906-1907, 

1907-1908, 1908-1909, 1917-1918, 1934-1935, 1936-1937, 1946-1947, 1947-

1948, 1961-1962, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1979-1980, 1981-1982, 

1988-1989, 1992-1993, 2010-2011. Kemudian 20 kali runner-up pada 1903-1904, 

1916-1917, 1918-1919, 1924-1925, 1929-1930, 1930-1931, 1933-1934, 1940-

1941, 1943-1944, 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1967-1968, 1978-1979, 

1982-1983, 1989-1990, 1991-1992, 2001-2002, 2003-2004. 2012-2013 (Wikipe- 

dia, modifikasi terakhir pada 27 Januari 2014, pukul 00.54 ).  

Selanjutnya prestasi masa lalu Barcelona di Liga Champions adalah empat 

kali juara pada 1991-1992, 2005-2006, 2008-2009, 2010-2011 dan tiga kali run- 

ner up pada 1960-1961, 1985-1986, 1993-1994 (Wikipedia, modifikasi terakhir 

pada 24 Desember 2013, pukul 15.11). Sementara itu, A.C. Milan pernah menju- 

arai tujuh kali pada musim 1962-1963, 1968-1969, 1988-1989, 1989-1990, 1993-

1994, 2002-2003, 2006-2007 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 14 Januari 

2014, pukul 07.16). Raihan prestasi La Blaugrana sekalipun tidak melampaui 

Rossoneri, masih menunjukkan tren keberimbangan. 

Berdasarkan catatan prestasi Barcelona dengan Real Madrid yang menga- 

lahkannya di leg kedua Copa del Rey pada 26 Februari 2013 (pada musim 2012-

2013 Real Madrid melaju ke final dan menjadi runner-up setelah kalah dari 

Bayern Munich), sebetulnya kedua klub memiliki kesetaraan prestasi. Demikian 
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pula, catatan Barcelona dan A.C. Milan yang menundukkannya di leg pertama 

Liga Champions ada 20 Februari 2013 sebenarnya juga tak terlalu beda jauh.  

Dengan sejarah prestasi yang hampir setara ini, tidak mengherankan jika 

Barcelona, Real Madrid, dan A.C. Milan saling mengalahkan. Warna sejarah per- 

sepakbolaan pun kadang menegaskan dominasi salah satu klub pada era tertentu. 

Kemudian Amir Machmud N.S. memprediksi ke masa depan, bahwa sejumlah 

kekalahan Barcelona itu bukan  parameter kemunduran. Akan tetapi, hanya domi- 

nasinya mulai tergoyahkan dengan strategi tim-tim lawan yang kian mampu 

membaca taktik dan strategi tiki-taka ala Akademi La Masia. 

Terkait dengan temporalitas sosial, Barcelona disebut-sebut sebagai salah 

satu tim Catalan. Sebagai sebuah produk peradaban, Catalan memulai rentang ek-

sistensinya sejak berabad-abad silam. Temporalitas sosial ini mengaitkan eksis- 

tensi Barcelona sebagai representasi orang-orang Catalan yang telah ada berabad-

abad lalu. Menurut Wikipedia (modifikasi terakhir pada 21 Januari 2014, pukul 

11.06), orang-orang Catalan merupakan kelompok etnik asal Catalonia di wilayah 

utara Spanyol. Wilayah Catalan ini membelah wilayah utara Spanyol dengan wi- 

layah selatan Prancis. Wilayah orang-orang Catalan di Spanyol termasuk Catalo- 

nia dikenal dengan Catalunya Nord, sedangkan di wilayah Prancis dikenal Pays 

Catalan. Sebutan Catalan terkadang untuk mendefinisikan orang-orang dari ne- 

gara-negara Catalan, termasuk bahasa yang menjadi media komunikasi mereka.  

Sementara itu, menurut Wikipedia (modifikasi terakhir pada 27 Januari 

2014, pukul 17.05), Catalonia (Catalan: Catalunya; Occitan: Catalonha; Spanyol: 

Cataluna) merupakan komunitas otonom di Spanyol. Catalonia terdiri atas empat 
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provinsi, yaitu Barcelona, Girona. Lleida, dan Tarragona. Di antara keempat pro- 

vinsi Catalonia itu, Barcelona merupakan kota terbesar. Di seluruh wilayah Spa- 

nyol, Barcelona merupakan kota terbesar kedua dan satu dari sejumlah area me- 

tropolitan di Eropa. Wilayah Barcelona sebagian besar terdiri atas bekas wilayah 

Principality of Catalonia, dengan bekas-bekas wilayah yang kini bagian wilayah 

Prancis. Catalonia berada di perbatasan Prancis dan Andorra di utara dan Laut 

Mediterania di timur, wilayah Spanyol Aragon dan Valencian Community di barat 

dan selatan. Bahasanya adalah Catalan, Spanyol, dan Aranese dialek Occitan.   

Selama 1950-an dan 1960-an, Catalonia menunjukkan pertumbuhan eko- 

nomi signifikan dan menjadi daerah tujuan wisata yang penting, menyerap banyak 

tenaga kerja dari segenap penjuru Spanyol, serta menjadikan Barcelona merupa- 

kan salah satu area metropolitan industrial yang paling luas di Eropa. Semenjak 

transisi Spanyol ke demokrasi (1975-1982), Catalonia mengalami pemulihan oto- 

nomi politik dan kultural. Dewasa ini, Catalonia merupakan salah satu wilayah 

yang dinamis secara ekonomi di Spanyol. Pemerintahan Catalan mengumumkan 

niatnya untuk menyelenggarakan referendum dan mungkin opsinya berupa kemer- 

dekaan dari Spanyol pada 2014.  

   Temporalitas (kehidupan) organik dunia riil Barca, “Halaman Berikut- 

nya” … ini adalah fakta temporal laga yang mempertemukan Barcelona dengan 

Real Madrid dalam leg kedua Copa del Rel yang berlangsung pada 26 Februari 

2013. Adapun perincian temporalitas (kehidupan) organik dunia riil itu dapat 

merujuk pada waktu-waktu gol itu tercetak dalam waktu 90 menit durasi laga 

sepak bola plus additional time.  
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Pada laga itu starting line up Barcelona, para pemainnya adalah Jose Ma- 

nuel Pinto, Jordi Alba, Gerard Pique, Carles Puyol, Dani Alves, Sergio Bus- 

quets, Xavi Hernandez, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Lionel Messi, dan Pedro 

Rodriguez. Sementara itu masih dari sumber yang sama, Zach Woosley melapor- 

kan dalam Barcelona vs Real Madrid, 2013, Copa del Rey: Lineups (26 Februari 

2013, pukul 14.16 dalam sbnation.com), starting eleven Real Madrid pada saat itu 

adalah Diego Lopez, Fabio Coentrao, Raphael Varane, Sergio Ramos, Alvaro 

Arbelo, Sami Kheidra, Xabi Alonso, Cristiano Ronaldo, Mezut Ozil, Angel Di 

Maria, dan Gonzalo Higuain. 

Dalam laga ini, Barcelona kalah 1-3 atas Real Madrid. Gol-gol itu dicipta- 

kan oleh Cristiano Ronaldo pada menit ke-13 (lewat tendangan penalti) dan pada 

menit ke-57. Kemudian Raphael Varane menambah satu gol pada menit ke-69. 

Satu-satunya gol balasan Barcelona dipersembahkan oleh Jordi Alba pada menit 

ke-89. Demikian menurut laporan Jordi Closs dalam FC Barcelona-R Madrid: 

Out of the Cup (1-3), 26  Februari  2013, dalam football/first-team/match-

archive/2012-2013/copa-del-rey/1-2-2nd-leg). 

 Menurut Jordi Closs dalam laporannya itu, Barcelona tersingkir dalam 

semifinal leg kedua Copa del Rey pada laga di kandang, Camp Nou, setelah tak- 

luk 1-3 atas Real Madrid, 26 Februari 2013. Padahal pada leg pertama di San- 

tiago Bernabeu, 30 Januari 2013, Barcelona justru mampu memetik hasil yang 

menjanjikan setelah menahan imbang tuan rumah Los Blancos 1-1. Pada laga leg 

kedua itu, Real Madrid yang bertindak sebagai tamu mampu memaksa La Blau- 
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grana memberikan hadiah penalti pada menit ke-17 dan Cristiano Ronaldo tidak 

menyia-nyiakan kesempatannya sebagai sang eksekutor.  

 Kronologi Sambutlah, The Gunners! (14 Juli 2013,  terkait dengan tempo- 

ralitas mental manusia menekankan pada tradisi muhibah klub-klub dan tim-tim 

nasional mancanegara itu memang sudah berlangsung berdekade-dekade. Memori 

masa lalu Amir Machmud N.S. menyebutkan, tonggak awal dari tradisi kun- 

jungan laga persahabatan itu memulai tarikhnya sejak 1950-an. Pada masa itu, 

konon klub-klub kuat dari daratan Eropa Timur banyak yang berdatangan ke 

Indonesia. 

 Kemudian, lanjut kolumnis, 1970-an merupakan era permuhibahan yang 

paling ramai klub-klub ternama dunia dan tim-tim nasional mancanegara. Pada 

masa itu, konon kunjungan-kunjungan “tamu-tamu perkasa” itu mampu memben- 

tuk kebanggaan terhadap eksistensi Tim Nasional Indonesia di tengah keterbatas- 

an sarana dan prasarana industri komunikasi yang menyediakan akses sepak bola. 

 Pada 1970-an itu, menurut narasi Amir Machmud N.S., Pasukan Merah 

Putih menerima kehadiran laga persahabatan dari F.C. Santos bersama legenda 

hidup Brasil yang tersohor sepanjang masa, Pele. Selain itu, juga datang uluran 

persahabatan via sepak bola antara lain dari klub-klub Esbjerg, Kristiansen, Sao 

Paulo, Grassophes, Brrno, Lige Warsawa, Atletico Minjero, Tim Nasional Yugo- 

slavia U-19, Tim Nasional Italia U-19, Go Ahead Eagle, F.C. Cosmos New York, 

Washington Diplomats (paragraf ke-13).   

 Kemudian pada 1980-an dan 1990-an, kendati tidak seramai 1970-an, ung- 

kap kolumnis, antara lain datang bermuhibah klub-klub ternama dari Eropa ke 
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Tanah Air, antara lain PSV Eindhoven, Sampdoria, Lazio, A.C. Milan, dan Ba- 

yern Munchen (paragraf ke-14). Selanjutnya, pada musim 2012-2013, pada saat 

kolom ini dimuat di Harian Suara Merdeka Minggu, 14 Juli 2013, sudah dan akan 

hadir “tamu-tamu perkasa” dari mancanegara. Selain Arsenal, saat itu sebelum- 

nya telah datang bermuhibah Tim Nasional Belanda, para veteran A.C. Milan 

yang tergabung dalam Laskar Milan Glorie, Internazionale Milan, LA Galaxy, 

dan Queens Park Ranger. Pada saat pemuatan kolom ini, akan menyusul kun- 

jungan pramusim dari Liverpool dan Chelsea (paragraf ke-2). 

 Tradisi permuhibahan klub-klub ternama mancanegara dan tim-tim nasi- 

onal negara dengan kualitas persepakbolaan tingkat dunia ke Indonesia mulai 

1950-an hingga 2010-an ini memunculkan prediksi ke masa depan agar kun- 

jungan-kunjungan itu tidak berhenti hanya pada manfaat komersial bagi kepen- 

tingan event organizer yang pandai membaca pasar fans tanpa manfaat apa pun 

bagi sepak bola nasional (paragraf ke-11).   

 Temporalitas sosial dalam mengacu pada budaya kunjungan pramusim 

klub-klub itu yang dari tahun ke tahun tidak akan berbeda jauh kisarannya. Misal-

nya kunjungan laga persahabatan ke Indonesia, pada 1983 atau 30 tahun sebelum- 

nya berlangsung pada 16 Juli. Kemudian pada kunjungan 2013, terjadi pada 14 

Juli. Dengan demikian, temporalitas sosial dalam budaya kunjungan pramusim 

Arsenal ke Indonesia tak beranjak dari ketersediaan kesempatan pada kisaran Juli 

atau sekurang-kurangnya tidak jauh dari kisaran bulan ini. Bisa jadi, ini merupa- 

kan jeda waktu dari satu musim kompetisi ke musim kompetisi berikutnya. De- 
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ngan demikian, laga-laga persahabatan ke negara-negara pencinta sepak bola se- 

perti Indonesia mengambil temporalitas sosial saat masa jeda ini. 

 Temporalitas (kehidupan) organik dunia riil dalam kolom ini berkaitan de-

ngan kehadiran kolom ini sebagai menu sajian media yang bertepatan dengan saat 

penyelenggaraan laga persahabatan antara Arsenal dan Tim Nasional Merah Pu- 

tih. Bila mengacu pada penanda waktu “petang nanti” dalam kalimat narasi: Pa-

sukan Arsene Wenger yang petang nanti dijamu tim nasional Merah Putih di Sta- 

dion Gelora Bung Karno, Senayan, merupakan satu dari sejumlah tim kuat Eropa 

yang telah dan akan bertanding ke Indonesia (paragraf ke-2), maka penerbitan 

kolom ini pada Minggu, 14 Juli 2013, sebagai menu sajian Harian Suara Merdeka 

yang terbit pagi adalah setting-an gaya surat kabar edisi cetak.  

Paling tidak, masih ada waktu dari pagi hingga petang pada Minggu, 14 

Juli 2013 itu bagi para pembaca kolom ini untuk merasai aktualitas kolom ini se- 

bagai preview  sebelum Arsenal melakukan laga persahabatan dengan Pasukan 

Merah Putih. Sebagai karya jurnalistik bergenre kolom, preview ini meningkatkan 

derajatnya dengan renungan kolumnis tentang manfaat dari kunjungan klub-klub 

ternama mancanegara itu bagi perkembangan persepakbolaan nasional. 

Kronologi Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013), antara lain tempo- 

ralitas mental manusia menunjukkan raut eksistensinya, manakala Amir Mach- 

mud N.S. memasukkan memori tentang tim-tim pada masa lalu yang meraih 

kemenangan dengan penuh gaya. Klub-klub itu, seperti masa kejayaan Ajax 

Amsterdam pada kisaran 1970-an. Pada masa ini, berlangsung penerapan teori 

taktis total football yang memungkinan setiap pemain bisa meng- ambil peran 
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pemain yang lain di dalam tim (Wikipedia, modifikasi terakhir pada14 Februari 

2014, pukul 20.35).  

Dengan total football, sebuah tim menjadi struktur organisasional yang 

padu. Dalam sistem yang cair ini, tidak ada pemain yang berada pada posisi yang 

menetap. Para pemain dapat saling menempati posisi sebagai penyerang (attack- 

er), gelandang (midfielder), dan bertahan (defender). Satu-satunya pemain yang 

tetap pada posisi adalah penjaga gawang. Pioner dari total football ini adalah Ajax 

Amsterdam pada 1969-1973. Selanjutnya Tim Nasional Belanda pun mengguna- 

kan total football dalam keikutsertaannya pada Piala Dunia 1974. Penemu teori 

taktis ini adalah Rinus Michels yang merupakan pelatih klub Ajax Amsterdam 

dan Tim Nasional Belanda pada masa itu (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 14 

Februari 2014, pukul 20.35).  

 Selain klub Ajax Amsterdam yang menjadi acuan memori masa lalu (se-

kitar 1970-an) sebagai representasi klub yang menang dengan penuh gaya, Amir 

Machmud N.S. juga menyebut A.C. Milan pada dekade 1990-an pada saat trio 

Belanda Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard bergabung. Selain 

itu, juga pada masa Manchester United merebut treble winner pada 1999, serta 

ketika Barcelona di tangan Pep Guardiola pada 2008-2012.  

 Selanjutnya prediksi ke masa depan, bila mengacu waktu terbit kolom ini 

pada 25 Agustus 2013, maka prediksi ke masa depan itu adalah ketika musim 

2013-2014 berakhir. kolumnis menengarai kemenangan penuh gaya itu sebagai 

kemenangan dengan apresiasi seni ... produk dari cara bermain yang hingga 

kapan pun orang akan tetap mengenangnya  masih dengan merenda kalimat inte- 
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rogativa: Klub mana yang bakal konsisten dengan penanda kekuatan seperti itu? 

Bayern Munchenkah, Borussia Dortmud, Real Madrid, Paris St Germain, Bar- 

celona, atau sekarang Manchester City? (paragraf ke-16). 

 Sementara itu, temporalitas sosial yang mengusung pemahaman budaya 

dan sejarah bagaimana para pencinta sepak bola dewasa ini memandang cabang 

olahraga ini sebagai sebuah pertunjukan yang di dalamnya terkandung hiburan-

hiburan yang mampu menyegarkan mereka dari rutinitas kegiatan pokok sehari-

hari. Eksistensi sepak bola dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan relasi indus-

trial. Dewasa ini, masyarakat pencinta sepak bola juga memiliki apresiasi terhadap 

gaya bermain klub kesayangan masing-masing.   

Mereka bukan sekadar menonton 22 pemain berada di lapangan sepak bo- 

la, saling berebutan bola dan saling memasukkan bola ke gawang lawan tanpa 

memedulikan skema proses dan keindahan-keindahan impovisasi. Konsep hiburan 

dalam temporalitas sosial masyarakat dewasa ini mencakup budaya dan sejarah 

menikmati pertandingan sepak bola tidak hanya karena adanya jumlah gol yang 

banyak, keberanian jual beli serangan dengan pertahanan lebih terbuka. Akan 

tetapi lebih dari itu, laga sepak bola itu juga mempertontonkan upaya meraih ke-

menangan (atau kalaupun berakhir kekalahan) tetap dengan cara-cara berkarakter 

atau cara-cara beautiful football sehingga orang akan tetap mengenangnya pada 

kemudian hari. Atau, menurut bahasa Amir Machmud N.S.: ... bukan hanya 

aroma adu taktik, tetapi juga mind game menggali cara bermain yang mengung- 

kap keberpihakan pada seni keindahan sepak bola  (paragraf ke-13).  
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Adapun yang terkait dengan temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, 

sesuai dengan waktu pemuatan kolom ini pada 25 Agustus 2013, adalah masa-

masa awal musim kompetisi 2013-2014 di sejumlah liga Eropa. Pada temporalitas 

(kehidupan) organik dunia riil itu, menurut narasi dalam kolom ini, kolumnis 

melihat adanya potensi-potensi klub yang mampu meraih kemenangan itu pada 

Bayern Munchen bersama Pep Guardiola, Barcelona bersama Gerardo Martino, 

Real Madrid bersama Carlo Ancelotti, Chelsea bersama Jose Mourinho, dan Man- 

chester City bersama Manuel Pellegrini.  

Temporalitas (kehidupan) organik dunia riil juga antara lain merujuk pada 

laga Barcelona versus Lavante (7-0) yang berlangsung pada 18 Agustus 2013 

(Wikipedia, modifikasi terakhir pada 16 Februari 2014, pukul 09.44) dan laga leg 

pertama Piala Super Spanyol (Supercopa de Espana) Barcelona kontra Atletico 

Madrid (1-1) terjadi pada 21 Agustus 2013 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 

26 Oktober 2013, pukul 19.36). 

Kronologi Rumah yang Nyaman (15 September 2013) antara lain memain- 

kan temporalitas mental manusia yang mengawinkan memori masa lalu dengan 

prediksi ke masa depan dapat terlacak pada tiap blok naratif. Terkait dengan 

Ricardo Kaka, masa lalu dari peristiwa yang tertuang di dalam blok naratifnya 

adalah masa empat tahun menjadi salah seorang galactico di Real Madrid. 

Kemudian pada masa kini, ketika usia sudah tidak muda lagi, ada perasaan 

ketakutan tidak mampu bersaing menjadi starter dengan pesepak bola muda. Lalu 

dia mencari kembali “rumah yang nyaman” di klub yang dahulu sebelum ke Real 

Madrid, pernah dia tinggali bahkan dalam jangka waktu lebih lama, enam tahun 
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(2003-2009), yaitu A.C. Milan. Prediksi ke depan itu tertuang dalam kalimat 

interogativa: Bagaimana lingkungan AC Milan menemukan kembali “Kaka yang 

hilang”? (paragraf ke-14). 

Selanjutnya, blok naratif tentang Mesut Ozil. Memori masa lalu dalam 

temporalitas mental manusia adalah mendapat kepercayaan dari manajer Jose 

Mourinho pada saat menukangi Real Madrid pada 2010-2013. Kemudian, ketika 

Carlo Ancelloti menukangi Los Blancos sejak 25 Juni 2013, Mesut Ozil lebih 

banyak duduk di bangku cadangan. Realitas ini sungguh tidak membuat dirinya 

nyaman di Santiago Bernabeu. Karena itu, dia meninggalkan Real Madrid pada 2 

September 2013 untuk mendapatkan “rumah yang nyaman” bersama Arsenal. Ke- 

beradaan Mesut Ozil di The Gunners adalah masa kini. Prediksi ke masa depan 

tertuang dalam kalimat interogativa Apakah Arsenal menjadi rumah yang meng- 

ayomi Mesut Ozil? (paragraf ke-14). 

Blok naratif Shinji Kagawa mulai dari saat memperkuat Manchester Uni- 

ted pada musim 2012-2013. Temporalitas mental manusia dengan sapaan ke masa 

lalu itu berupa irisan pertemuan Kagawa mulai masuk ke The Red Devils dengan 

musim terakhir karier manajerial Ferguson sebelum pensiun. Dialah manajer yang 

memberi kepercayaan kepada pemain asal Jepang itu untuk mengisi starting line 

up. Masa kini adalah masa David Moyes menangani Manchester United. Prediksi 

ke depan tertuang dalam kalimat interogativa: Atau masih adakah peluang mem- 

pertautkan lagi chemistry Kagawa dengan MU (paragraf ke-14).    

 Tentang temporalitas sosial yang mengusung pemahaman budaya dan se- 

jarah dalam kolom ini tampak pada waktu yang bertalian dengan budaya per- 
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ubahan manajer sehingga memengaruhi nasib pemain. Contoh kasus dalam kolom 

ini adalah nasib Mesut Ozil setelah di Real Madrid terjadi pergantian pelatih dari 

Jose Mourinho ke Carlo Ancelotti. Jose Mourinho menangani Real Madrid pada 

2010-2013 dan Mezut Ozil bermain di Real Madrid juga pada 2010-2013. Selama 

waktu itu, dia senantiasa mendapat tempat reguler  di starting line up.  

Namun, keadaan ini  berubah  manakala  Carlo  Ancelotti mengambil alih 

kedudukan Mourinho pada 25 Juni 2013. Setelah hanya meringkuk di bangku 

cadangan karena Carlo Ancelloti punya keyakinan berbeda (paragraf ke-11), 

Mesut Ozil akhirnya meninggalkan Real Madrid untuk mencari “rumah yang 

nyaman” di Arsenal pada 2 September 2013. Jadi, ada rentang waktu ketidak- 

nyamanan Ozil selama di Real Madrid di bawah Ancelloti dari 25 Juni 2013 

hingga 2 September 2013 sebagai wujud temporalitas sosial itu karena adanya 

budaya perubahan manajer. 

Budaya perubahan manajer yang tertuang dalam temporalitas sosial juga 

menimpa Shinji Kagawa. Sir Alex Ferguson di pengujung akhir era kemanajeran-

nya di Manchester United, musim 2012-2013, dia masih menangani dan memberi 

kepercayaan kepada pemain asal Jepang itu untuk menempati posisi reguler seba- 

gai gelandang serang di starting line up. Shinji Kagawa mulai bergabung dengan 

Manchester United pada musim itu juga. Namun, pada 1 Juli 2013 David Moyes 

menggantikan Ferguson. Sejak itulah, masa depan Kagawa menggantung dalam 

ketidakpastian di Old Trafford (paragraf ke-7). Pada era Louis van Gaal, Kagawa 

kembali ke Dortmund dengan ikatan kontrak hingga 2018. 

417 
 



Ricardo Kaka berancang-ancang meninggalkan Real Madrid pada 29 

Agustus 2013 dan benar-benar merealisasikan keinginannya itu pada 2 September  

2013 untuk bergabung lagi dengan A.C. Milan. Tidak ada persoalan yang menge- 

muka dari pergantian manajer dari Jose Mourinho (2009-2013) ke Carlo Ance- 

lotti (2013-...), setidaknya yang tertuang secara eksplisit dalam kolom ini. Amir 

Machmud N.S. menarasikan, Kaka merasa tak bakal menjadi starter di tengah 

kepungan bintang baru dan jagoan-jagoan muda (paragraf ke-3).  

Selanjutnya temporalitas (kehidupan) organik dunia riil Rumah yang 

Nyaman mengacu pada waktu terbit pada 15 September 2013 di Harian Suara 

Merdeka. Berdasarkan waktu riil, Mesut Ozil sudah hijrah ke Arsenal pada 2 

September 2013. Demikian pula dengan Ricardo Kaka, sudah memastikan diri 

pindah ke A.C. Milan pada 2 September 2013. Shinji Kagawa telah lebih sering 

mengisi bangku cadangan ketika Manchester United berlaga sejak David Moyes 

mengambil alih kursi manajer dari Alex Ferguson pada 1 Juli 2013. Dengan 

begitu, sudah sesuai antara waktu terbit kolom ini dan waktu-waktu kejadian da- 

lam realitas di dunia riil. Ada logika waktu yang terpenuhi, karena semua waktu 

peristiwa sepak bola di dunia riil itu tidak melebihi waktu terbit kolom ini pada 15 

September 2013. 

 

3.2.5.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

Kronologi Tak Cukup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) memainkan temporalitas 

mental manusia mengaitkan memori masa silam Arsene Wenger dengan prediksi 

ke masa mendatang nasib Arsenal di tangan pelatih asal Prancis itu.  
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 Masa lalu yang masuk ke dalam kolom ini adalah prestasi awal-awal 

Arsene Wenger ketika menangani Arsenal. Amir Machmud N.S. menarasikan, 

Arsene Wenger pernah mengantar Tony Adams dkk pada masanya untuk men- 

juarai Liga Primer  pada 1998, 2002, dan 2004  … Dengan performa luar biasa, 

Arsenal juga mampu mencapai final Liga Champions 2006 sebelum dihentikan 

Barcelona 2-1 dalam final  (paragraf ke-4). Kemudian pada masa berikutnya, seti- 

daknya hingga kolom ini terbit pada 27 Januari 2013 adalah realitas ketika We- 

nger melakukan pembiaran terhadap Samir Nasri pindah ke Manchester City pada 

24 Agustus 2011 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 4 Maret 2014, pukul 

12.44), Cesc  Fabregas mengejar peruntungan ke Barcelona pada 15 Agustus 2011 

(Wikipedia modifikasi terakhir  pada 10 Maret 2014, pukul 00.43.), dan Robin 

van Persie hijrah ke Manchester United pada 17 Agustus 2012 (Wikipedia, modi- 

fikasi terakhir pada 28 Februari 2014, pukul 23.00).  

Waktu yang bergerak kemudian dalam temporalitas mental manusia ini 

saat Arsene Wenger mampu meyakinkan Theo Walcott tetap terus bertahan di Ar- 

senal setelah dia mendatangkan Lukas Podolski dari 1. FC Koln pada 30 April 

2012 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 2 Februari 2014, pukul 23.51), Santi 

Gazorla dari Malaga pada 7 Agustus 2012 (Wikipedia modifikasi terakhir pada 3 

Februari 2014, pukul 20.12),  dan Olivier Giroud dari Montpellier pada 26 Juni 

2012 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 5 Februari 2014, pukul 08.09).  

Dalam kolom ini, Amir Machmud N.S. juga menyebut-nyebut Gervinho.  

Untuk konteks kolom yang terbit pada 27 Januari 2013, penyebutan nama ini re- 

levan karena Gervinho ditranfer dari Lille pada 12 Juli 2011 dan hingga kolom ini 
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terbit memang masih menjadi bagian dari skuad Arsenal. Namun, menurut Wiki- 

pedia (modifikasi terakhir pada 5 Februari 2014, pukul 23.06), Gervinho dijual ke 

A.S. Roma pada 8 Agustus 2013 (enam bulan lebih setelah kolom ini terbit). 

Selanjutnya tentang prediksi ke masa mendatang, dengan bintang-bintang 

muda yang masih Arsene Wenger miliki hingga musim 2012-2013 lalu itu, seperti 

Theo Walcott, Jack Wilshere, Lukas Podolski, Santi Gazorla, dan Olivier Giroud 

adalah menggodok mereka sehingga dapat menemukan puncak performasi yang 

mampu memadukan antara teknik bermain sepak bola yang brilian dan kekuatan 

fisik hebat sebagaimana terdapat pada sosok masa lalu Patrick Vieira, Ian Wright, 

Lee Dixon, dan Martin Keown. Atau, menurut bahasa Amir Machmud N.S.: De- 

ngan para bintang mudanya yang gemerlap sekarang, ia butuh keseimbangan di 

tengah persaingan yang membutuhkan bukan hanya mental baja, tetapi juga fisik 

yang otot kawat balung wesi (paragraf ke-15).  

Terkait dengan  temporalitas sosial yang mengusung pemahaman budaya 

dan sejarah, Arsenal sejak 1996, sejak Arsene Wenger menjadi manajer, kolumnis 

mengibaratkannya sebagai unikum yang tidak terdapat pada tampilan kekuatan-

kekuatan arus utama Liga Inggris, seperti Manchester United, Manchester City, 

Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Everton. Ia seperti pasukan Wenger 

di ajang Liga Champions 2006 dengan one-two touch game yang simpel, indah, 

dan efektif (paragraf ke-5) dan mempunyai keyakinan sendiri: permainan pendek-

rapat yang indah, aliran bola bagai tak terputus (paragraf ke-16). Kutub keyakin- 

an itulah yang hingga kini masih dikiblati Arsene Wenger. 
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 Sebuah kutub keyakinan dan pendekatan ideologis dalam style of play, da- 

ri kurun 1996 hingga sekarang, yang ketika sedang benar-benar “berada dalam 

harinya”, klub mana pun akan digelontor dengan skor tak terduga lewat proses-

proses gol yang indah (paragraf ke-16). Namun sebaliknya, ketika persoalan in- 

konsistensi dan instabilitas yang membelit tim sehingga selama sembilan hingga 

sepuluh musim terpaksa “puasa gelar”, Arsenal di bawah Arsene Wenger memang 

menjadi klub elite yang menerima “kutukan” hanya menghuni jatah “empat be- 

sar” tetapi selalu gagal memupuk tradisi sebagai sang penguasa (paragraf ke-3).  

Selebihnya mengenai temporalitas (kehidupan) organik dunia riil, kolom 

yang terbit pada 27 Januari 2013 ini, mengusung persoalan riil yang terjadi dalam 

waktu riil dalam kisaran paruh kedua musim 2012-2013. Realitas kegagalan Ar- 

sene Wenger menempatkan Arsenal sebagai “sang penguasa” dalam ajang apa 

pun, sejak terakhir kali merebut trofi Liga Primer Inggris pada musim 2003-2004, 

sejak terakhir kali meraif trofi Community Shield pada 2004, dan sejak terakhir 

kali mengangkat Piala FA musim 2004-2005 (pada musim 2013-2014 akhirnya 

Arsenal mampu merebut Piala FA dan raihan trofi Community Shield pada pra- 

musim 2014-2015 pada 10 Agustus 2014 Waktu Indonesia, tapi hingga kolom ini 

terbit pernyataan tersebut masih relevan) adalah realitas persoalan yang muncul 

pada waktu riil yang memuncak pada musim 2012-2013.  

Kronologi Kini, “Madrid Ancelotti” ... (18 Agustus 2013) memainkan 

temporalitas mental manusia dengan melibatkan masa silam yang terkait dengan 

Jose Mourinho. Dengan demikian, dia mulai dari 31 Mei 2010 menjadi manajer 

ke-11 Real Madrid selama tujuh tahun hingga kepergiannya pada 20 Mei 2013 
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(Wikipedia, modifikasi terakhir pada 8 Maret 2014, pukul 20.53). Masa kini, se- 

tidaknya hingga kolom ini terbit pada 18 Agustus 2013, adalah masa ketika Carlo 

Ancelotti mulai menangani Real Madrid pada 25 Juni 2013 (Wikipedia, 

modifikasi terakhir pada 9 Maret 2014, pukul 19.58).  

Dengan demikian, ada rentang 45 hari antara saat pertama kali Ancelotti 

menangani Real Madrid dan saat Amir Machmud N.S. menerbitkan kolom ten- 

tang Ancelotti ini. Prediksi ke depan adalah waktu setelah 18 Agustus 2013 itu. 

Dengan modal pemain lebih baik dari saat dia menangani A.C. Milan yang mes- 

kipun terdiri atas pemain-pemain tua, berkat racikannya mampu beperforma stabil 

dan indah, menurut prediksi kolumnis, Ancelotti akan mampu berbuat banyak de- 

ngan taburan pemain-pemain bintang di semua lini Real Madrid.  

Selanjutnya soal temporalitas sosial yang mengusung pemahaman budaya 

dan sejarah. Terkait dengan Real Madrid, ia memiliki temporalitas sosial yang te-

lah lama sekali semenjak awal abad ke-20 hingga sekarang, terlibat dalam rivali-

tas yang lebih daripada sekadar soal sepak bola dengan Barcelona. Menurut nara-

si Wikipedia (modifikasi terakhir pada 6 Maret 2014, pukul 19.01), sering terda-

pat suatu persaingan yang sengit antardua tim yang terkuat di dalam liga domestik 

atau nasional. Dalam La Liga, itu terjadi antara Real Madrid dan Barcelona.  Duel 

kedua tim  terkenal sebagai The Classic (El Clasico). 

Sejak pertama kali kompetisi-kompetisi nasional berlangsung, lanjut Wiki- 

pedia (modifikasi terakhir pada 6 Maret 2014, pukul 19.01), kedua klub meru- 

pakan representasi rivalitas dari dua wilayah di Spanyol, yaitu Catalonia dan Cas- 

tile. Persaingan itu merupakan refleksi dari banyak hal yang terkait dengan tensi 
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perasaan politik dan budaya antara Catalans dan Castilians yang merupakan residu 

dampak dari Perang Sipil Spanyol. Rekor pertemuan dalam duel el clasico itu, 

Real Madrid meraih 81 kemenangan, Barcelona merebut 76 keunggulan, dan 36 

laga lainnya berakhir imbang. 

Wikipedia (modifikasi terakhir pada 6 Maret 2014, pukul 19.01) meng-

ungkapkan, semasa kediktatoran Primo de Rivire terutama pada era kekuasaan 

Francisco Franco (1939-1975), seluruh budaya daerah mendapatan penekanan da-

lam hal pengekspresiannya. Semua bahasa daerah di seantero teritorial Spanyol, 

kecuali bahasa Spanyol (Castilian), secara resmi mendapat pelarangan dari sang 

penguasa diktator.  

Sebagai simbolisasi dari renjana (hasrat yang begitu kuat) orang-orang Ca-

talan untuk memerdekakan diri, Barcelona menjadi “lebih dari sekadar klub (se- 

pak bola)” atau dalam bahasa Spanyolnya mes que un club bagi bangsa Catalan. 

Menurut Manuel Vazquez Montalban, jalan terbaik bagi bangsa Catalan adalah 

mendemonstrasikan indentitas mereka melalui klub sepak bola Barcelona. Cara 

pengekspresian ini lebih kecil risikonya daripada bergabung dengan gerakan ba- 

wah tanah anti-Fransisco Franco, dan mereka dapat lebih leluasa mengekspresi-

kan perbedaan mereka. 

Sebaliknya, masih menurut Wikipedia (modifikasi terakhir pada 6 Maret 

2014, pukul 19.01), secara luas tampak sebagai pengejawantahan dari simbol sen- 

tralisme penindasan penguasa dan rezim fasis di level manajemen dan di atasnya. 

Santiago Bernabeu, nama mantan presiden klub yang kemudian namanya meng- 

gantikan Stadion Merengues, merupakan seorang yang nasionalis (los nacional- 

423 
 



es). Tetapi, selama Perang Sipil Spanyol, anggota kedua klub seperti Josep Sunyol 

dan Rafael Sanchez Guerra menderita di tangan para pengikut Fransisco Franco. 

Kemudian selama 1950-an, rivalitas di kedua klub memburuk manakala 

terjadi krontroversi perebutan transfer pemain, Alfredo Di Stefano, yang akhirnya 

bermain untuk Real Madrid dan menjadi kunci dari kesuksesan mereka. Pada 

1960-an, rivalitas itu merambah hingga panggung Eropa ketika mereka bertemu 

dua kali dalam ronde knock-out di European Cup. Pada 2002, media Spanyol 

mengarahkan fokus perhatian mereka kepada dua klub itu dengan menyebutnya 

sebagai Match of the Century karena lebih dari 500 juta penonton menyaksikan 

laga itu (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 6 Maret 2014, pukul 19.01). 

Temporalitas (kehidupan) organik dunia riil adalah kolom ini terbit pada 

awal musim 2013-2014. Saat itu terjadi pergantian manajer Real Madrid dari Jose 

Mourinho yang meninggalkan Santiago Bernabeu pada 20 Mei 2013 (Wikipedia, 

modifikasi terakhir pada 8 Maret 2014, pukul 20.53) ke Carlo Ancelotti yang mu- 

lai merapat pada 25 Juni 2013 (Wikipedia, modifikasi terakhir pada 9 Maret 2014, 

pukul 19.58). Dengan demikian, ada rentang waktu 32 hari proses transisi yang 

terjadi pada pramusim itu. Kolom ini terbit pada 18 Agustus 2013, jika dihitung 

dari kedatangan Carlo Ancelotti di markas Los Blancos ada interval 45 hari. 

 Kronologi Secepat Apakah MU Bangkit? (2 Maret 2014) memainkan 

temporalitas mental manusia dengan menggugah kenangan masa lalu, kejayaan 

Manchester United hasil reka bangun Sir Alex Ferguson mulai 1990-an. Pasukan 

Old Trafford yang memiliki soliditas kerja sama tim mulai hiperaktivitas bek-bek, 

seperti Paul Parker, Denis Irwin, Gary Neville, Philip Neville, yang konon 
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menurut narasi Amir Machmud N.S., rajin menyisir sayap mengirim umpan silang 

ke striker-striker hebat: Marx Hughes, Andy Cole, Dwight York, Louis Saha, 

Ruud van Nistelrooy (paragraf ke-7). 

 Kemudian pemain-pemain sayap menjadi tumpuan kekuatan dari mulai era 

Andrei Kanchelskis, Jesper Blomquist, Karel Poborsky, Ryan Giggs, dan David 

Beckham. Sementara itu, dalam tubuh The Red Devils di masa lalu terdapat se- 

jumlah sosok pemain yang memiliki kualitas sebagai pemimpin di lini tengah. 

Legenda-legenda hidup di wilayah midfielder masa lalu ini antara lain terepresen-

tasikan pada Bryan Robson, Eric Cantona, Roy Keane (paragraf ke-8 dan ke-9).  

 Di masa kini, setidaknya hingga kolom ini terbit pada 2 Maret 2014,  Da- 

vid Moyes masih memiliki Nemanja Vidic (yang mulai musim 2014-2015 akan 

hijrah ke Internazionale Milan), Wayne Rooney, Robin van Persie, Adnan Janu- 

zaj, Juan Mata, dan Danny Welbeck. Namun, kolumnis segera memprediksi me- 

lalui kalimat interogativa: Namun, cukupkah pilar-pilar itu tersokong oleh antu- 

siasme para pemain dari berbagai posisi? (paragraf ke-15). 

 Lebih lanjut, Amir Machmud N.S. mempertajam prediksi itu dengan lebih 

menekankan peran David Moyes memotivasi para pemainnya: Materi pemain me- 

mang tak jauh berbeda, namun performa “datar” atau bergairah sebagian pasti- 

lah akan ditopang oleh kemampuan memotivasi tim. Maka tugas Moyes akhirnya 

menjadi berlipat dalam menyusun kembali kerangka yang tak lagi menghasilkan 

orkestrasi rancak sekaligus mencegah penyebaran virus ketidaktiantusiasan (pa- 

ragraf  ke-17). 
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 Selanjutnya, temporalitas sosial mengacu pada pasang surut budaya dan 

sejarah prestasi Manchester United sejak berdiri pada 1878 hingga sekarang. Da- 

lam kolom ini fokus pada masa manajer David Moyes (2013-2014) dan perban- 

dingan dengan kegemilangan masa manajer Sir Alex Ferguson (1986-2013). Na- 

mun, selain mereka ada manajer-manajer pendahulu di masa kepemimpinan ma- 

sing-masing yang tidak selalu menunjukkan The Red Devils di puncak performa. 

Menurut catatan Wikipedia (modifikasi terakhir pada 7 Maret 2014, pukul 

11.35), sejak 1892 hingga sekarang ada 20 manajer Manchester United (sebelum 

1892 tidak diketahui). Pada masa manajer A.H. Albut (1892-1900) tidak tercatat 

prestasi di ajang apa pun yang diraih. Kemudian masa  manajer James West 

(1900-1903) juga belum tercatat prestasi apa pun. Selanjutnya di masa manajer  

Ernest Mangnall (1903-1912)  sudah mulai tampak prestasi Manchester United 

menjuarai Divisi Satu Liga Inggris (hingga 1992 dan seterusnya menjadi Liga 

Primer Inggris) musim 1907-1908 dan 1910-1911, meraih Piala FA musim 1908-

1909,  dan FA Charity/Community Shield pada 1908 dan 1911. 

Pada era manajer John Bentley (1912-1914), Manchester United tidak me-

raih pretasi apa pun. Lalu di era manajer Jack Robson (1914-1922), The Red De-

vils juga masih berada di masa surut prestasi. Selanjutnya era manajer John Chap-

man (1922-1926), Lal Hilditch (1926-1927), Herbert Bamlett (1927-1931), Walter 

Crickmer (1931-1932), Manchester United juga puasa gelar. 

Baru pada era manajer Scott Duncan (1932-1937), Manchester United 

kembali berprestasi. Itu pun ada rentang 20 tahun lebih “puasa gelar” dan meng- 

alami degradasi ke level yang setingkat lebih rendah di ajang liga domestik, sebe- 
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lum pada akhirnya The Red Devils mampu menjuarai Divisi Dua Liga Inggris 

musim 1935-1936. Selanjutnya pada masa manajer Water Crickmer (1937-1945) 

kembali terjadi puasa gelar. 

Pada masa manajer Matt Busby (1945-1969), Manchester United menun- 

jukkan grafik peningkatan prestasi dengan meraih empat kali gelar juara Divisi 

Satu Liga Inggris (sejak 1993 Liga Primer) musim 1951-1952, 1955-1956, 1956-

1957, 1964-1965, 1966-1967; dua kali juara Piala FA musim 1947-1948 dan 

1962-1963; lima kali juara FA Charity/Community Shield pada 1952, 1956, 1957, 

1965, 1967. Bahkan merambah ke level Eropa dengan mengantarkan Manchester 

United menjadi pemuncak di ajang European Cup/UEFA Champions League pada 

musim 1967-1968.  

Kemudian, di masa manajer Wilf McGuinness (1969-1970) tanpa raihan 

satu gelar pun. Ketika Matt Busby kembali memanajeri The Red Devils pada 

1970-1971, dia tidak mampu mengangkat performa klub dengan perolehan titel. 

Pada masa Frank O’Farrell (1971-1972), tren “puasa gelar” masih terus berlanjut. 

Baru pada era manajer Tommy Docherty (1972-1977), Manchester United 

merangkak naik dengan menjuarai Divisi Dua Liga Inggris musim 1974-1975, 

Piala FA musim 1976-1977. Lalu, di era manajer Dave Sexton (1977-1981), ada 

perolehan titel FA Charity/Community Shield pada 1977. Sudah itu, era manajer 

Ron Atkinson (1981-1986), ada raihan dua gelar Piala FA pada musim 1982-1983 

dan 1984-1985 dan satu gelar  FA Charity/Community Shield pada 1983. 

Era Alex Fergusson (1986-2013) mendapat catatan sebagai manajer paling 

banyak memberikan gelar kemenangan dan memiliki rentang pengabdian paling 
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lama dalam sejarah klub (the most honours and longest-serving manajer in club 

history) menempatkan Manchester United di masa kegemilangannya. Pada masa 

kemanajerannya, ada raihan 13 gelar Liga Primer Inggris pada musim 1992-1993, 

1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-

2003, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013. 

Di ajang domestik lain, Alex Fergusson juga mengantarkan The Red De- 

vils meraih lima kali Piala FA pada musim 1989-1990, 1993-1994, 1995-1996, 

1998-1999, 2003-2004; empat kali Piala Liga pada musim 1991-1992, 2005-2006,  

2008-2009, 2009-2010; dan sepuluh trofi FA Community Shield pada 1990, 1993, 

1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011. Di tingkat Eropa, ada dua raihan 

titel Liga Champions musim 1998-1999, 2007-2008; satu trofi UEFA Cup Win- 

ners’ Cup musim 1990-1991; satu UEFA Super Cup pada 1991. Di tingkat dunia 

ada Intercontinental Cup pada 1999 dan FIFA Club World Cup pada 2008. 

David Moyes mulai memanajeri Manchester United pada 1 Juli 2013 de- 

ngan raihan satu trofi FA Community Shield pada 11 Agustus 2013. Berdasarkan 

konstelasi sejarah klub sebetulnya boleh terbilang relatif tidak terlalu buruk. Da- 

lam sejarahnya, The Red Devils pernah di tangan manajer yang tidak meraih titel 

satu pun, yaitu A.H. Albut (1892-1900), James West (1900-1903), John Bentley 

(1912-1914), Jack Robson (1914-1922), John Chapman (1922-1926), Lal Hilditch 

(1926-1927), Herbert Bamlett (1927-1931), Walter Crickmer (1931-1932 dan 

1937-1945), Wilf McGuinness (1969-1970), dan Frank O’Farrell (1971-1972).  

Sementara itu, temporalitas (kehidupan) organik dunia riil dalam Secepat Apakah 

MU Bangkit? yang terbit pada 2 Maret 2014, bila mendapat hitungan dari awal 
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David Moyes menjadi manajer Manchester United pada 1 Juli 2013, maka itu 

berarti ada delapan bulan. Dalam rentang waktu tersebut, ternyata David Mo- yes 

tidak mampu mengangkat performa tim dari dalam Liga Primer Inggris musim 

2013-2014. 

 

3.3  Kalimat Interogativa dan Imperatif 

Berdasarkan penelitian terhadap 17 kolom sepak bola Amir Machmud N.S. di 

rubrik “Free Kick” yang terentang dalam kurun pemuatan dari Desember 2012 

hingga Maret 2014, terdapat 77 kalimat interogativa dan 10 kalimat imperatif.  

Dari ke-77 kalimat interogativa itu, 62 terdapat dalam paragraf yang menunjukkan 

ciri teks persuasif argumentatif  dan 15 terdapat dalam paragraf  yang menun- 

jukkan ciri teks naratif.  

Selanjutnya dari ke-10 kalimat imperatif itu tujuh terdapat dalam paragraf 

yang menunjukkan ciri teks naratif dan tiga lainnya terdapat dalam paragraf yang 

menunjukkan ciri teks persuasif argumentatif. Temuan di atas dapat ditabelkan se- 

bagai berikut: 

TABEL VII 
Penggunaan Kalimat Interogativa dan Imperatif 

dalam Kolom Amir Machmud N.S. 
 

Kolom Kalimat Interogativa Kalimat Imperatif 
   
1 4 3 
   
2 4 0 
   
3 4 2 
   
4 7 1 
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5 3 0 
   
6 1 0 
   
7 8 0 
   
8 3 1 
   
9 1 0 
   

10 2 0 
   

11 10 1 
   

12 7 0 
   

13 5 1 
   

14 6 1 
   

15 5 0 
   

16 2 0 
   

17 5 0 
 
 

 Uraian selanjutnya mengenai pertanggungjawaban logis kolom per kolom 

terkait dengan perincian jumlah kalimat interogativa dan kalimat imperatif serta 

kencenderungan dukungan ke teks naratif atau persuasif argumentatif. 

 

3.3.1  Kolom dengan Pusat Tematik Pemain 

3.3.1.1  “Rekor Brutal” Messi (16 Desember 2012) 

Dalam “Rekor Brutal” Messi  pada paragraf ke-3 terdapat teks persuasif argu- 

mentatif yang bermula dengan kalimat statemen: Tentu sah-sah saja megabintang 

seperti Cristiano Ronaldo menikmati kemasyhuran dengan gaya hidup eksklusif 
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dan sikap sebagai primadona. Sah-sah pula pendekatan tentang karier, hidup, 

dan kepribadian Messi. Kemudian berakhir dengan kalimat interogativa: Perkara 

ada yang suka atau tidak suka, bukankah itu bagian alamiah dari keterbelahan 

penyikapan? 

 Lalu pada paragraf ke-6, muncul kalimat imperatif dalam teks naratif: 

Simaklah kekaguman pelatih Barcelona, Tito Vilanova (pada saat kolom ini terbit 

pada 16 Desember 2012-MJ), setelah Messi memecahkan rekor 85 gol Gerd 

Mueler dalam satu tahun di semua ajang. Selanjutnya upaya memengaruhi 

pembaca juga kolumnis terapkan pada paragraf ini melalui kalimat interogativa: 

Dari pencapaian yang terbaru itu, rasanya kita tidak perlu lagi disibukkan 

mencari jawab pembanding siapa yang terbesar: Pele, Maradona, atau Messi? 

 Kemudian paragraf ke-9, bermula dari kalimat statemen: Capaian-capaian 

Messi itu pula yang rasanya menyulitkan para kandidat peraih penghargaan 

pesepak bola terbaik, kemudian muncul kalimat interogativa: FIFA Ballon d’Or 

(2012-MJ) memang belum diserahkah, lalu di mana seharusnya posisi Ronaldo, 

Andres Iniesta, atau siapa pun nomine yang layak disandingkan dengan sang 

jawara? 

 Pada paragraf ke-11, terkait dengan rekor Gerd Mueller yang membu-

kukan 85 gol dalam setahun di semua ajang dan telah bertahan selama 40 tahun 

sebelum Lionel Messi memecahkannya pada musim 2012-2013, sebetulnya ada 

yang melebihinya, yaitu Zico si bintang Brazil era 1980-an yang mencetak gol 

lebih dari jumlah itu pada 1979 dan pemain Zambia Godfrey Chithaly dengan 107 

431 
 



gol pada 1972, Amir Machmud N.S, menyodorkan kalimat imperatif: Tetapi biar- 

lah itu menjadi urusan legalitas FIFA. 

Lebih jauh, pada paragraf ke-12 muncul teks naratif yang memanfaatkan 

kalimat imperatif: Catatlah personalitas Diego Maradona yang meletupletup, 

temperamen arogan Johan Cruyft, keflamboyanan Frans Beckenbauer, kebengal- 

an dan kemisteriusan Eric Cantona, “kenakalan” Ronaldo Luiz Nazario, atau di 

masa lalu George Best mendapat julukan “playboy lapangan hijau”, dan Pele 

yang sesuka hati menilai orang lain. Pada paragraf ke-19 hadir teks persuasif ar- 

gumentatif  berupa kalimat interogativa: Namun pemain manakah – termasuk Pele 

dan Maradona – yang sanggup membukukan 86 gol dalam setahun untuk menjadi 

rekor yang oleh Tito Vilanova diprediksi bakal abadi? 

Dalam kolom ini terdapat terdapat empat kalimat interogativa. Satu berada 

di dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks naratif:  (1) Namun pemain mana- 

kah – termasuk Pele dan Maradona – yang sanggup membukukan 86 gol dalam 

setahun untuk menjadi rekor yang oleh Tito Vilanova diprediksi bakal abadi? 

  Adapun tiga lainnya berada dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks 

persuasif argumentatif: (1) Perkara ada yang suka atau tidak suka, bukankah itu 

bagian alamiah dari keterbelahan penyikapan? (2) Dari pencapaian yang terbaru 

itu, rasanya kita tidak perlu lagi disibukkan mencari jawab pembanding siapa 

yang terbesar: Pele, Maradona, atau Messi? (3) FIFA Ballon d’Or (2012-MJ) 

memang belum diserahkah, lalu di mana seharusnya posisi Ronaldo, Andres 

Iniesta, atau siapa pun nomine yang layak disandingkan dengan sang jawara? 
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Selanjutnya, terdapat tiga kalimat imperatif yang semua berada dalam 

paragraf yang menunjukkan ciri teks naratif: (1) Simaklah kekaguman pelatih 

Barcelona, Tito Vilanova (pada saat kolom ini terbit pada 16 Desember 2012-MJ), 

setelah Messi memecahkan rekor 85 gol Gerd Mueler dalam satu tahun di semua 

ajang, (2)  Tetapi biarlah itu menjadi urusan legalitas FIFA, (3) Catatlah perso- 

nalitas Diego Maradona yang meletup-letup, temperamen arogan Johan Cruyft, 

keflamboyanan Frans Beckenbauer, kebengalan dan kemisteriusan Eric Cantona, 

“kenakalan” Ronaldo Luiz Nazario, atau di masa lalu George Best mendapat 

julukan “playboy lapangan hijau”, dan Pele yang sesuka hati menilai orang lain. 

 

3.3.1.2  Melodrama Frank Lampard (6 Januari 2013) 

Paragraf ke-1 Melodrama Frank Lampard ini langsung berupa kalimat intero- 

gativa yang kali ini memandu teks naratif juga merupakan upaya Amir Machmud 

N.S. menyapa para pembaca kolomnya ataupun mengintroduksi topik yang dia 

sajikan: Pembelaan riuh untuk mempertahankan Frank James Lampard, apalagi 

maknanya kalau bukan ungkapan cinta fans Stamford Bridge kepada gelandang 

penuh pengalaman itu?  

 Kemudian pada paragraf ke-5, meskipun kolumnis tidak eksplisit membu- 

buhkan tanda tanya (?), kalimat interogativa itu masih terkenali melalui penggu- 

naan kata “apakah” dan partikel “-lah” pada kelompok kata “seperti itu pulalah”: 

Kita tidak bisa membayangkan, apakah Lampard yang telah memperkuat Chelsea  

sejak 2001 akan mengalami akhir pedih Didier Drogba, pahlawan yang meng- 

antar The Blues menjuarai Liga Champions 2011-2012 (?). Lalu sisipan dua kali- 
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mat statemen: Pemain asal Pantai Gading itu, karena pertimbangan usia dilepas 

tanpa sedikit pun basa-basi digendholi. Mesin gol itu akhirnya memilih bertua- 

lang ke Liga China. Sudah itu berakhir dengan kalimat interogativa (tanpa tanda 

tanya): Dan, jangan-jangan seperti itu pulalah akhir pengabdian John Terry “the 

boss” yang identik dengan kepemimpinan Chelsea (?).  

 Paragraf ke-12 bermula dari dua kalimat statemen yang menawarkan tena- 

ga persuasif argumentatif: “Melodramatika” bisa menyeruak di tengah seprofe- 

sional apa pun ikatan kerja antara seorang pemain dan sebuah klub. Inilah 

mungkin sisi manusiawi relasi kapitalisme industri sepak bola dunia, yang tak se- 

lalu menghadirkan konstruksi hak dan kewajiban yang rigid. Di ujungnya muncul 

kalimat interogativa: Bukankah terbukti ada pemain yang merasa kerasan berada 

dalam atmosfer sebuah klub, dan tersiksa di bawah manajemen klub yang lain? 

 Dalam kolom ini terdapat empat kalimat interogativa dan tidak ada kalimat 

imperatif. Dari keempat kalimat interogativa itu, satu berada dalam paragraf yang 

menunjukkan ciri teks persuasif argumentatif: (1) Bukankah terbukti ada pemain 

yang merasa kerasan berada dalam atmosfer sebuah klub, dan tersiksa di bawah 

manajemen klub yang lain? 

Sementara itu, tiga kalimat interogativa lainnya berada dalam paragraf 

yang menunjukkan ciri teks naratif: (1) Pembelaan riuh untuk mempertahankan 

Frank James Lampard, apalagi maknanya kalau bukan ungkapan cinta fans 

Stamford Bridge kepada gelandang penuh pengalaman itu? (2) Kita tidak bisa 

membayangkan, apakah Lampard yang telah memperkuat Chelsea sejak 2001 

akan mengalami akhir pedih Didier Drogba, pahlawan yang mengantar The 
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Blues menjuarai Liga Champions 2011-2012 (?), (3) Dan, jangan-jangan seperti 

itu pulalah akhir pengabdian John Terry “the boss” yang identik dengan 

kepemimpinan Chelsea (?) 

 

3.3.1.3  Karena Ada Handsball (13 Januari 2013) 

Karena Ada Handsball mengetengahkan kalimat interogativa untuk mengomuni- 

kasikan teks persuasif argumentatif pada paragraf ke-7. Berawal dengan dua 

kalimat statemen: Kali ini persoalannya agak “lain”. Suarez telah melukai bukan 

hanya Mansfield, tetapi juga nilai-nilai sportivitas. Kemudian Amir Machmud 

N.S. melanjutkannya juga dengan dua kalimat interogativa: Bahagiakah Liverpool 

mendapat kemenangan dengan cara seperti itu?  Atau sebuah kemenangan me- 

mang boleh menihilkan proses? 

 Pada paragraf ke-8, kolumnis memanfaatkan kalimat imperatif untuk lebih 

menegaskan teks persuasif argumentatifnya: Simaklah bagaimana sejarah menyo- 

rongkan ruang buram bagi tindakan ala pemain basket itu. Pada paragraf ke-10, 

kolumnis memainkan kalimat interogativa: Tepatkah hanya wasit yang bertang- 

gung jawab ketika nilai-nilai fair play dipinggirkan? Kalimat imperatif dengan 

modifikasi eufemistis muncul pada paragraf ke-11: Anda bisa menyimak aksi 

Paolo Di Canio 13 tahun lalu di Youtube.  

 Dalam kolom ini terdapat empat kalimat interogativa, dengan perincian 

tiga berada dalam paragraf yang menunjukkan ciri khas teks persuasif argu- 

mentatif: (1) Bahagiakah Liverpool mendapat kemenangan dengan cara seperti 

itu?,  (2) Atau sebuah kemenangan memang boleh menihilkan proses?, (3) Tepat- 
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kah hanya wasit yang bertanggung jawab ketika nilai-nilai fair play dipinggir- 

kan? Di samping itu ada satu kalimat interogativa yang terdapat dalam paragraf 

yang menunjukkan ciri khas teks naratif: (1) Apa kata Henry?  

Sementara itu, juga ada dua kalimat imperatif yang semua terdapat dalam 

paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks naratif, yaitu (1) Simaklah bagai- 

mana sejarah menyorongkan ruang buram bagi tindakan ala pemain basket itu; 

(2) Anda bisa menyimak aksi Paolo Di Canio 13 tahun lalu di Youtube. 

 

3.3.1.4  Tersenyumlah, Balotelli ... (3 Februari 2013) 

Tersenyumlah, Balotelli ... membuka komunikasi dengan kalimat interogativa: 

Klub seperti apa, pelatih yang sesabar siapa, dan lingkungan pemain sekondusif 

apakah yang benar-benar menjamin mampu menjinakkan seorang Mario Bar- 

wuah Balotelli? (paragraf ke-1). 

 Teks persuasif argumentatif dalam bungkusan kalimat interogativa muncul 

lagi di paragraf ke-4: Maka, setelah pelatih sekaliber Jose Mourinho pun tak kua- 

sa mengelola temperamennya, “sang ayah” Roberto Mancini angkat tangan un- 

tuk terus memahaminya, apakah Massimiliano Allegri (pada saat kolom ini terbit 

pada  3 Februari 2013 masih pelatih A.C. Milan-MJ) bakal mendapat  respeknya 

dengan menyiapkan lebih banyak “stok kesabaran”? Kalimat interogativa kemba- 

li hadir pada paragraf ke-6 untuk fungsi sama: Jadi, bukankah seharusnya ia be- 

nar-benar menemukan “rumah” ketika memutuskan untuk berpisah dari Man- 

cini yang pernah disebut-sebut sebagai “pelatih paling sabar menghadapi peri- 

lakunya” dan berlabuh di tempat yang lama diimpikan? 
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 Pada paragraf ke-9 dua kalimat interogativa mengunci satu kalimat state- 

men di tengahnya untuk memandu teks naratif. Mengapa kemudian the big boss 

berubah pikiran dan bersedia mengucurkan 20 juta euro untuk mengikat pemain 

yang disebutnya apel busuk itu? Kemudian diselingi sebuah kalimat statemen: Ia 

bahkan harus meralat pernyataan dengan menyebut media salah tafsir terhadap 

penilaiannya. Selanjutnya dikunci dengan kalimat interogativa: Dan, kalau stigma 

nakal memang melekat pada pemain 22 tahun itu, bukankah Milan ... juga punya 

sejarah bisa menjinakkan pribadi-pribadi sulit, seperti Antonio Cassano dan 

Zlatan Ibramovich pada era sebelum ini?   

 Pada paragraf ke-16, sebuah kalimat interogativa menutup opini kolumnis: 

Untuk magma yang sedahsyat Balotelli, saya lebih melihat pentingnya peran ling- 

kungan klub dalam menjaga, mengelola, lalu meledakkan sesuai kebutuhan AC 

Milan dan timnas Italia. Tentu tidak seratus persen menjadi jinak, karena ia me- 

mang bukan kelinci lucu yang manis. Perangai Balotelli lebih mirip Hulk, Si Rak- 

sasa Hijau yang berubah menjadi makhluk super ketika kemarahannya terbang- 

kitkan. Namun, yang dibutuhkan bukan energi desktruktifnya. Bukankah di balik 

“kegilaannya”, ia pasti memiliki sisi baik dan sisi lembut? Kalimat imperatif di 

paragraf ke-17 memungkasi kolom ini: Nah senyum, tersenyumlah kamu Balotelli. 

 Dalam kolom ini terdapat tujuh kalimat interogativa, empat di antaranya 

terdapat dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks persuasif argumentatif: (1) 

Klub seperti apa, pelatih yang sesabar siapa, dan lingkungan pemain sekondusif 

apakah yang benar-benar menjamin mampu menjinakkan seorang Mario Barwu- 

ah Balotelli?; (2)  Maka, setelah pelatih sekaliber Jose Mourinho pun tak kuasa 
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mengelola temperamennya, “sang ayah” Roberto Mancini angkat tangan untuk 

terus memahaminya, apakah Massimiliano Allegri (pada saat kolom ini terbit 

pada  3 Februari 2013 masih pelatih A.C. Milan-MJ) bakal mendapat respeknya 

dengan menyiapkan lebih banyak “stok kesabaran”?; (3) Jadi, bukankah seha- 

rusnya ia benar-benar menemukan “rumah” ketika memutuskan untuk berpisah 

dari Mancini yang pernah disebut-sebut sebagai “pelatih paling sabar mengha- 

dapi perilakunya” dan berlabuh di tempat yang lama diimpikan?; (4) Jadi, 

bukankah seharusnya ia benar-benar menemukan “rumah” ketika memutuskan 

untuk berpisah dari Mancini yang pernah disebut-sebut sebagai “pelatih paling 

sabar menghadapi perilakunya” dan berlabuh di tempat yang lama diimpikan? 

Adapun tiga kalimat interogativa terdapat dalam paragraf yang menun- 

jukkan ciri teks naratif: (1) Mengapa kemudian the big boss berubah pikiran dan 

bersedia mengucurkan 20 juta euro untuk mengikat pemain yang disebutnya apel 

busuk itu? dan (2) Dan, kalau stigma nakal memang melekat pada pemain 22 

tahun itu, bukankah Milan juga punya sejarah bisa menjinakkan pribadi-pribadi 

sulit, seperti Antonio Cassano dan Zlatan Ibramovich pada era sebelum ini? Serta 

(3)  Bukankah di balik “kegilaannya”, dia pasti memiliki sisi baik dan sisi lem- 

but?  Sementara itu, satu kalimat imperatif terdapat dalam paragraf yang memiliki 

ciri teks persuasif argumentatif: (1) Nah senyum, tersenyumlah kamu Balotelli. 

 

3.3.1.5  Mudik Indah David de Gea (17 Februari 2013) 

Mudik Indah David de Gea memancing komunikasi dengan para pembaca melalui 

penggunaan kalimat interogativa pada paragraf ke-1: Adakah yang lebih indah 
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dari romantisme David de Gea pulang ke kampung kelahiran, terlibat dalam 

Clash of the Titans, membuktikan kelasnya, lalu dipuji setinggi langit sebagai 

sang penyelamat? 

 Paragraf ke-10, muncul kalimat interogativa tentang sejumlah kiper Man- 

chester United di masa lalu yang sekalipun memiliki kemampuan cemerlang, teta- 

pi tidak ada yang sukses menjadi kepercayaan Sir Alex Ferguson: Kurang apa re-

putasi Marx Bosnich, Massimo Taibi, Tim Howard, Roy Carrol, Ben Foster, dan 

Fabien Barthez?  

 Kemudian pada paragraf ke-13, dengan bantuan dua kalimat statemen se- 

bagai pelicin untuk memuntahkan opini yang merupakan respresentasi teks per- 

suasif argumentatif itu: Hari ini ia sangat cemerlang, esok mungkin lain cerita- 

nya. Sebuah kesalahan sepele bisa meluruhkan performa hebat sepanjang laga. 

Bukankah itu risiko kiper: betapa tipis batas antara pahlawan dan pecundang?  

 Dalam kolom ini terdapat tiga kalimat interogativa dan tidak ada kelimat 

imperatif. Dari ketiga kalimat interogativa itu, dua di antaranya berada dalam 

paragraf yang menunjukkan ciri teks naratif, yaitu (1) Adakah yang lebih indah 

dari romantisme David de Gea pulang ke kampung kelahiran, terlibat dalam 

Clash of the Titans, membuktikan kelasnya, lalu dipuji setinggi langit sebagai 

sang penyelamat? dan (2)  Kurang apa reputasi Marx Bosnich, Massimo Taibi, 

Tim Howard, Roy Carrol, Ben Foster, dan Fabien Barthez? Sisanya, satu kalimat 

interogativa yang berada dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks persuasif 

argumentatif: (1) Bukankah itu risiko kiper: betapa tipis batas antara pahlawan 

dan pecundang?  
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3.3.1.6  Suka dan Luka Ronaldo ... (10 Maret 2013) 

Kalimat interogativa dalam Suka dan Luka Ronaldo ini hanya tersaji pada 

paragraf ke-1: Anda simakkah gestur Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol ke 

gawang David de Gea yang memastikan keunggulan Real Madrid 2-1 atas 

Manchester United, pekan lalu?  

Fungsi kalimat interogativa ini merupakan bentuk sapaan kolumnis kepada 

pembaca untuk menyamakan persepsi tentang gestur dan ekspresi wajah Ronaldo 

ketika memasukkan gol penentu kemenangan ke gawang bekas klubnya itu. Da- 

lam kapitalisme sepak bola, ternyata yang berbicara bukan hanya relasi indus- 

trial semata, melainkan juga ada saatnya berbicara tentang relasi hati yang manu- 

siawi. 

 Dalam kolom ini terdapat satu kalimat interogativa yang berada dalam 

paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks naratif: (1) Anda simakkah gestur 

Cristiano Ronaldo setelah mencetak gol ke gawang David de Gea yang memas- 

tikan keunggulan Real Madrid 2-1 atas Manchester United, pekan lalu? Tidak 

ada kalimat imperatif dalam kolom ini. 

 

3.3.1.7  Rona Rooney (21 Juli 2013) 

Rona Rooney ini menempatkan dua kalimat interogativa yang mengepung  satu 

kalimat statemen di paragraf ke-1. Amir Machmud N.S. mengawali dengan 

sapaan kepada para pembacanya melalui kalimat interogativa: Pembaca, inikah 

relung lain profesionalisme?  
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Kemudian, kolumnis menempatkan kalimat statemen yang menebarkan 

opini: Ya, betapa sesuatu yang tak masuk akal, terkadang bisa menjadi logika 

justru di wilayah yang biasa menggunakan rasio keterukuran. Selebihnya dia 

mengunci dengan kalimat interogativa lagi: Bisakah Anda bayangkan, seorang 

Wayne “Wazza” Rooney hanya duduk di bangku cadangan dan untuk bisa berma-

in di skuad Manchester United harus menunggu Robin van Persie berhalangan?  

 Paragraf ke-5 mengusung spekulasi hubungan personal kurang harmonis 

Wayne Rooney dengan David Moyes yang teramu dalam kalimat interogativa: 

Adakah Moyes benar-benar meminggirkan bekas anak kesayangannya di Everton 

yang kemudian terlibat disharmoni interaksi karena statemen-statemen impulsif 

Rooney dalam autobiografinya? 

 Selebihnya pada paragraf ke-8, kolumnis memasang kalimat interogativa: 

Dan, logika seperti itukah yang “masuk akal” dalam kapitalisme sepak bola? 

Maksudnya logika Moyes memainkan Rooney hanya ketika Robbin van Persie 

berhalangan. Logika Rooney yang menginginkan dirinya dijual ke klub lain. Logi- 

ka Jose Mourinho, pelatih Chelsea, yang menginginkan kehadiran Rooney mem- 

perkuat The Blues, setelah melihat perannya terkebiri di The Red Devils). Kem- 

bali kolumnis memainkan spekulasi  lewat kalimat interogativa pada paragraf  ke-

14: Adakah ini isyarat, salah satu pemain terbesar dalam sepak bola Inggris itu 

akan mengarungi hari-hari pada musim yang paling sulit dalam kariernya? 

Berikutnya pada paragraf ke-16, kalimat interogativa itu hadir untuk mem- 

beri aksentuasi pada kalimat statemen: Jiwa sepak bolanya butuh luapan kegembi- 

raan dalam atmosfer yang berbeda. Amir Machmud N.S. mengemas kalimat inte- 
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rogativa yang sarat tenaga persuasif argumentatif  itu sebagai berikut: Masalah- 

nya, bagaimana ia merumuskan masa depan jika Moyes sengaja “menggantung” 

dengan tetap mempertahankannya?  

Paragraf ke-17, juga menawarkan kalimat interogativa mengusung opini 

penuh bidikan persuasif argumentatif: Manajer klub boleh punya kebijakan seba- 

gai (pemegang-MJ) otoritas tim, namun logika yang membawa “korban” demi- 

kian bukankah sangat disayangkan? Sebagai pengujung kolom, paragraf ke-19, 

rupanya Amir Machmud N.S. berpihak pada opini, daripada menerima “takdir” 

penelantaran di Manchester United, akan lebih baik Rooney menerima tawaran 

Chelsea, Paris Saint Germain, atau Arsenal setelah terlebih dahulu The Red De- 

vils melepaskannya. Ungkapnya dalam kalimat interogativa: Namun, dalam usia 

yang masih menyala-nyala, bukankah Rooney berhak mendapatkannya? 

Dalam kolom ini terdapat delapan kalimat interogativa dan tidak ada 

kalimat imperatif. Dari delapan kalimat interogativa itu, dua di antaranya berada 

dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks naratif: (1) Pembaca, inikah relung 

lain profesionalisme? dan (2) Bisakah Anda bayangkan, seorang Wayne “Waz- 

za” Rooney hanya duduk di bangku cadangan dan untuk bisa bermain di skuad 

Manchester United harus menunggu Robin van Persie berhalangan? 

Sementara itu, enam kalimat interogativa selebihnya berada dalam para- 

graf yang menunjukkan ciri teks persuasif argumentatif, yaitu (1) Adakah Moyes 

benar-benar meminggirkan bekas anak kesayangannya di Everton yang kemudian 

terlibat disharmoni interaksi karena statemen-statemen impulsif Rooney dalam 

autobiografinya?; (2) Dan, logika seperti itukah yang “masuk akal” dalam 
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kapitalisme sepak bola?; (3) Adakah ini isyarat, salah satu pemain terbesar 

dalam sepak bola Inggris itu akan mengarungi hari-hari pada musim yang paling 

sulit dalam kariernya?; (4) Masalahnya, bagaimana ia merumuskan masa depan 

jika Moyes sengaja “menggantung” dengan tetap mempertahankannya?; (5) 

Manajer klub boleh punya kebijakan sebagai (pemegang-MJ) otoritas tim, namun 

logika yang membawa “korban” demikian bukankah sangat disayangkan?; (6) 

Namun, dalam usia yang masih menyala-nyala, bukankah Rooney berhak menda- 

patkannya? 

 

3.3.1.8  Fenomena Gareth Bale (4 Agustus 2013)  

Fenomena Gareth Bale berawal dari kalimat imperatif : Sebutlah satu nama ini: 

Gareth Bale. Kemudian paragraf ke-5 hadir kalimat interogativa yang sarat tenaga 

persuasif argumentatif: Bukankah masa depan pemain dalam profesionalisme 

industri sepak bola dunia juga ditentukan oleh dinamika kompromi negosiasi? 

 Kalimat interogativa berikutnya pada paragraf ke-7 menekankan fungsi 

negosiasi sebagai penentu masa depan pemain: Dan, apakah akhirnya Bale (saat 

kolom ini terbit pada 4 Agustus 2013, Gareth Bale masih dalam proses negosiasi 

sebelum hijrah ke Real Madrid-MJ) harus berdamai dengan realitas yang diha- 

dapi bahwa musim ini (2013-2014-MJ) masih berseragam The Lily White sebelum 

mencoba bertualang di klub yang lebih besar? 

 Kalimat interogativa dalam paragraf ke-20 mempertegas substansi topik 

bahwa kolom ini memang terbit sebelum Gareth Bale bergabung dengan Real Ma- 

drid. Kolumnis mengawali kolom ini dengan kalimat imperatif pendek, hanya 
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enam kata, dan mengakhirinya dengan kalimat interogativa pendek (hanya lima 

kata): Real Madrid-kah yang bakal mendapatkannya? 

 Dalam kolom ini terdapat tiga kalimat interogativa yang semua berada 

dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks persuasif argumentatif, yaitu: 

(1) Bukankah masa depan pemain dalam profesionalisme industri sepak bola du- 

nia juga ditentukan oleh dinamika kompromi negosiasi?; (2)  Dan, apakah akhir- 

nya Bale (saat kolom ini terbit pada 4 Agustus 2013, Gareth Bale masih dalam 

proses negosiasi sebelum hijrah ke Real Madrid-MJ) harus berdamai dengan 

realitas yang dihadapi bahwa musim ini (2013-2014-MJ) masih berseragam The 

Lily White sebelum mencoba bertualang di klub yang lebih besar?; dan (3) Real 

Madrid-kah yang bakal mendapatkannya? Di samping itu, juga terdapat satu 

kalimat imperatif yang berada di dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks 

naratif:  (1) Sebutlah satu nama ini: Gareth Bale. 

 

3.3.1.9  Rindu Gascoigne (15 Desember 2013) 

Satu-satunya kalimat interogativa dalam Rindu Gascoigne ini terdapat pada 

paragraf ke-17: Apakah anugerah (pemain-MJ) sepak bola sekelas Paul Gasco- 

igne benar-benar bakal lahir kembali lewat Ross Barkley? Kalimat interogativa 

ini menjadi jalan Amir Machmud N.S. menuangkan opini tentang sejumlah per- 

syaratan agar Ross Barkley menjadi “reinkarnasi” Gascoigne. Kalimat interoga- 

tiva ini berada di dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks persuasif 

argumentatif.  Tidak ada kalimat imperatif dalam kolom ini.  
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3.3.2  Kolom dengan Pusat Tematik Klub  

3.3.2.1  Tafsir Sejarah A.C. Milan (24 Februari 2013)  

Tafsir Sejarah A.C. Milan membuka komunikasi dengan pembaca melalui  kali- 

mat interogativa: Apakah sejarah hanya sekadar menjadi tafsir dari realitas-

realitas yang tersaji di sebuah masa, atau ia mengetengahkan kondisi objektif 

yang akan terus menginspirasi sepanjang masa? (paragraf ke-1). 

 Kemudian pada paragraf ke-5, setelah terlebih dahulu mendeskripsikan 

ringkas sejarah A.C. Milan yang pernah berjaya di masa lalu dan sejarah Barcelo-

na yang hingga kini masih berjaya, dia mengungkapkan: Kalau dua kronologi itu 

dipertemukan pada era sekarang, sejarah macam apa pula yang bakal dicatat 

oleh para pujangga sepak bola dunia? 

 Dalam kolom ini terdapat dua kalimat interogativa yang semua berada di 

dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks persuasif argumentatif, yaitu:  

(1) Apakah sejarah hanya sekadar menjadi tafsir dari realitas-realitas yang 

tersaji di sebuah masa, atau ia mengetengahkan kondisi objektif yang akan terus 

menginspirasi sepanjang masa? dan (2) Kalau dua kronologi itu dipertemukan 

pada era sekarang, sejarah macam apa pula yang bakal dicatat oleh para 

pujangga sepak bola dunia? Tidak terdapat kalimat imperatif dalam kolom ini. 

 

3.3.2.2  Barca, “Halamanan Berikutnya” ... (3 Maret 2013) 

Barca, “Halamanan Berikutnya” ... memuat kalimat interogativa yang relatif 

paling banyak di antara kolom-kolom sepak bola lain yang menjadi subjek kajian 

penelitian teks ini. Ia bisa menunaikan fungsi untuk masuk ke dalam wilayah ga- 
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gasan, seperti tampak pada paragraf ke-3: Lalu apakah Barcelona mengalami 

“sindrom Wilander” (kalah beruntun dan tak bisa bangkit untuk bisa menang dan 

menang lagi-MJ), melihat kecenderungan penurunan performa mereka bela- 

kangan ini? 

 Teks persuasif argumentatif itu menemukan bungkus kalimat-kalimat inte- 

rogativa sebagai tertuang pada paragraf ke-5: Adakah ini persoalan motivasi: Car- 

les Puyol cs digelayuti mentalitas aristokrat, merasa mapan di titik status quo 

karena telah meraih semua yang seharusnya mereka dapat? Atau kelelahan aki- 

bat padatnya jadwal? Tetapi bukankah Milan dan Madrid juga menghadapi 

kepadatan agenda yang sama? 

 Kemudian terus berlanjut pada paragraf ke-6 dengan variasi kalimat inte- 

rogativa pendek dan panjang: Kejenuhan? Bioritme? Krisis dalam transisi gene- 

rasi? Atau gaya bermain yang akhirnya sudah betul-betul dipahami lawan, sehi- 

ngga tinggal mencari antitesis untuk melumpuhkan tesis Barca yang “dari sono- 

nya” memang berpakem posesif tiki-taka ala Akademi La Masia? 

 Paragraf ke-7 terdapat kalimat interogativa membungkus teks persuasif ar- 

gumentatif: Namun jika bioritme itu dikaitkan dengan motivasi, apakah kita tidak 

memahaminya sebagai sesuatu yang “manusiawi”? Lalu di paragraf ke-13: Ada- 

kah (apakah-MJ) ini masa-masa ketika gaya tiki-taka Barca, dengan para pung- 

gawa yang bagai makhluk dari planet berbeda, mulai menuju ke titik yang sudah 

ditemukan resep “antibiotik” untuk mematahkannya? 

 Sebuah kalimat imperatif menempatkan fungsinya sebagai pembungkus 

teks persuasif argumentatif muncul di pengujung kolom ini pada paragraf ke-15: 
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Percayalah ini baru “halaman pertama” dan masih ada “halaman berikutnya” 

....  

Dalam kolom ini terdapat 10 kalimat interogativa. Dengan perincian satu 

kalimat interogativa berada di dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks 

naratif: (1) Lalu apakah Barcelona mengalami “sindrom Wilander” (kalah ber-

untun dan tak bisa bangkit untuk bisa menang dan menang lagi-MJ), melihat 

kecenderungan penurunan performa mereka belakangan ini? Sementara itu, 

sembilan kalimat interogativa berada di dalam paragraf yang menunjukkan ciri 

sebagai teks persuasif argumentatif, yaitu (1) Adakah ini persoalan motivasi: 

Carles Puyol cs digelayuti mentalitas aristokrat, merasa mapan di titik status quo 

karena telah meraih semua yang seharusnya mereka dapat?; (2) Atau kelelahan 

akibat padatnya jadwal?; (3) Tetapi bukankah Milan dan Madrid juga mengha- 

dapi kepadatan agenda yang sama?; (4) Kejenuhan?; (5) Bioritme?  (6) Krisis 

dalam transisi generasi?; (7) Atau gaya bermain yang akhirnya sudah betul-betul 

dipahami lawan, sehingga tinggal mencari antitesis untuk melumpuhkan tesis 

Barca yang “dari sononya” memang berpakem posesif  tiki-taka ala Akademi La 

Masia?; (8) Namun jika bioritme itu dikaitkan dengan motivasi, apakah kita tidak 

memahami-nya sebagai sesuatu yang “manusiawi”?; (9) Adakah (apakah-MJ) ini 

masa-masa ketika gaya tiki-taka Barca, dengan para punggawa yang bagai 

makhluk dari planet berbeda, mulai menuju ke titik yang sudah ditemukan resep 

“anti- biotik” untuk mematahkannya?  

Selain itu, juga terdapat satu kalimat imperatif yang berada di dalam 

paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks persuasif argumentatif. Kalimat 
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imperatif itu adalah (1) Percayalah ini baru “halaman pertama” dan masih ada 

“halaman berikutnya”. 

 

3.3.2.3  Sambutlah, The Gunners! (14 Juli 2013)  

Sambutlah, The Gunners! berawal dengan kalimat interogativa yang membungkus 

teks persuasif argumentatif: Apa yang bisa kita petik dari kedatangan tim elite 

Liga Primer Inggris itu ke Indonesia? 

 Kemudian pada paragraf ke-7, setelah sebelumya memaparkan pemain-

pemain Arsenal yang datang dalam lawatan ke Indonesia, seperti Theo Walcott, 

Jack Wilshare, Alex Oxlade Chamberlain, Aaron Ramsay, dan Kieran Gibbs, se-

lanjutnya Amir Machmud N.S. menyodorkan kalimat interogativa yang memuat 

teks persuasif argumentatif: Membaca nama-nama besar itu, pertanyaan standar 

tiap kali kedatangan “tamu-tamu perkasa” itu adalah manfaat apa yang bisa 

dipetik oleh para pemain nasional kita? 

 Sudah itu teks-teks persuasif argumentatif lainnya pun mengalir ke dalam 

kalimat-kalimat interogativa di paragraf ke-8: Sekadar mempertinggi jam terbang 

menghadapi lawan yang lebih kuat? Benar-benar belajar dari profesionalitas 

para pemain liga-liga Eropa? Atau kita yang malah sekadar dijadikan objek tur 

pramusim, dimanfaatkan secara teknis, fisik, sekaligus komersial? Juga objek pa- 

da event organizer yang sadar potensi pasar Indonesia? Lalu para pemain kita 

sekadar bereuforia tukar jersey?  

Terdapat tujuh kalimat interogativa yang berada di dalam paragraf yang 

menunjukkan ciri sebagai teks persuasif argumentatif pada kolom ini, yaitu: (1) 
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Apa yang bisa kita petik dari kedatangan tim elite Liga Primer Inggris itu ke 

Indonesia?; (2) Membaca nama-nama besar itu, pertanyaan standar tiap kali 

keda- tangan “tamu-tamu perkasa” itu adalah manfaat apa yang bisa dipetik oleh 

para pemain nasional kita?; (3) Sekadar mempertinggi jam terbang menghadapi 

lawan yang lebih kuat?; (4) Benar-benar belajar dari profesionalitas para pemain 

liga-liga Eropa?: (5) Atau kita yang malah sekadar dijadikan objek tur pramusim, 

dimanfaatkan secara teknis, fisik, sekaligus komersial?; (6) Juga objek pada event 

organizer yang sadar potensi pasar Indonesia?; (7) Lalu para pemain kita 

sekadar bereuforia tukar jersey?  Tidak ada kalimat imperatif dalam kolom di 

atas. 

 

3.3.2.4  Menang Penuh Gaya (25 Agustus 2013) 

Menang Penuh Gaya langsung mamanfaatkan kalimat interogativa di paragraf ke-

1 untuk mengawali komunikasi. Di sini ada ajakan Amir Machmud N.S. ke- pada 

publik pembaca untuk masuk ke dalam substansi topik. Dia menulis: Dengan cara 

seperti apakah Anda ingin meraih kemenangan? 

 Selanjutnya sebuah kalimat interogativa panjang pada paragraf ke-2 me- 

mandu pembaca tentang konsep-konsep tawaran kemenangan menurut versi klasi- 

fikasi kolumnis. Kali ini kalimat interogativa itu menjadi pembungkus teks nara- 

tif:  Seperti Manchester City yang memenangi trofi laga musim 2011-2012 lewat 

laga terakhir yang menegangkan melawan Queens Park Ranger – yang mau tidak 

mau digambarkan sebagai sukses minimalis --, ala Bayern Munchen yang tiga 

pekan sebelum Bundesliga berakhir sudah memastikan trofi musim lalu, atau 
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representasi performa Manchester United yang penuh karakter ketika meraih 

treble winner pada 1999? 

 Sebuah kalimat imperatif hadir dalam paragraf ke- 11: Simaklah komentar 

Pablo Zabaleta, bek andalan City ini dalam wawancaranya dengan Mirror. Ke- 

mudian kalimat interogativa tampak di paragraf ke-14: Mampukah pelatih asal 

Cile itu (Manuel Pellegrini-MJ) memberi corak yang berorientasi pada harga diri 

cara bermain, bukan sekadar meraih kemenangan yang tanpa makna? Kali ini 

bahkan dua sekaligus. 

 Selebihnya pada paragraf ke-16, dua kalimat interogativa menawarkan en- 

ding terbuka: Klub mana yang bakal konsisten dengan penanda kekuatan sema- 

cam itu (kekuatan menang penuh gaya yang membuat publik bola mengenangnya 

bertahun-tahun kemudian-MJ)? Bayern Munchen-kah, Borussia Dortmund, Real 

Madrid, Paris St Germain, Barcelona, atau sekarang Manchester City? 

 Dalam kolom ini terdapat lima kalimat interogativa, dengan perincian em-

pat di antaranya berada di dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks 

persuasif argumentatif, yaitu (1) Dengan cara seperti apakah Anda ingin meraih 

kemenangan? (2) Mampukah pelatih asal Cile itu (Manuel Pellegrini-MJ) mem- 

beri corak yang berorientasi pada harga diri cara bermain, bukan sekadar 

meraih keme- nangan yang tanpa makna?; (3) Klub mana yang bakal konsisten 

dengan penanda kekuatan semacam itu (kekuatan menang penuh gaya yang 

membuat publik bola mengenangnya bertahun-tahun kemudian-MJ)?; (4) Bayern 

Munchen-kah, Borussia Dortmund, Real Madrid, Paris St Germain, Barcelona, 

atau sekarang Manchester City?  
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Sementara itu, satu kalimat interogativa lainnya mendukung teks naratif: 

(1) Seperti Manchester City yang memenangi trofi laga musim 2011-2012 lewat 

laga terakhir yang menegangkan melawan Queens Park Ranger – yang mau tidak 

mau digambarkan sebagai sukses minimalis --, ala Bayern Munchen yang tiga 

pekan sebelum Bundesliga berakhir sudah memastikan trofi musim lalu, atau 

representasi performa Manchester United yang penuh karakter ketika meraih 

treble winner pada 1999? Di samping itu, juga terdapat satu kalimat imperatif 

yang terdapat di dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks naratif: (1) Simaklah 

komentar Pablo Zabaleta, bek andalan City ini dalam wawancaranya dengan 

Mirror. 

 

3.3.2.5  Rumah yang Nyaman (15 September 2013) 

Rumah yang Nyaman menempatkan kalimat interogativa di paragraf ke-1. Ko- 

lumnis rupanya hendak langsung melibatkan pembaca untuk masuk ke dalam sub- 

stansi topik yang dia hidangkan. Ada kekuatan sebagai teks persuasif argumentatif 

di sini: Rumah yang nyaman atau realitas godaan gelimang uang? 

 Kemudian dia lebih mengaksentuasikan topiknya dengan sodoran kalimat 

imperatif dan berujung dengan kalimat interogativa: Tanyakan kepada Ricardo 

Kaka, Mesut Ozil, Gareth Bale, Neymar, Wayne Rooney, atau Shinji Kagawa. 

(Sebab) Merekalah yang hari-hari ini bisa merumuskan  jawaban  jujur ... apakah 

mereka lebih membutuhkan “rumah” yang membuat kerasan atau mengejar ba- 

yaran setinggi langit ... (paragraf ke-2). 
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  Kalimat interogativa  pada paragraf ke-8 memainkan fungsinya untuk me- 

nelusuri lebih ke dalam sejumlah kemungkinan jawaban: Lalu apa yang sejatinya 

dicari oleh para pemain profesional? Kolumnis pun menyediakan jawaban, yaitu 

mendapat kesempatan bermain reguler sebagai starter serta pelatih memahami dan 

mengerti betul potensinya. 

 Kalimat-kalimat interogativa yang merepresentasikan teks persuasif argu- 

mentatif itu memainkan fungsinya untuk menghadirkan ending terbuka pada 

paragraf ke-14: Jadi, apakah Arsenal akan menjadi rumah yang mengayomi Me- 

sut Ozil? Bagaimana lingkungan AC Milan menemukan kembali “Kaka yang hi- 

lang”? Atau masih adakah peluang mempertautkan lagi chemistry Kagawa de- 

ngan MU?  

  Dalam kolom ini terdapat enam kalimat interogativa yang semuanya 

berada dalam paragraf yang mencirikan dirinya sebagai teks persuasif argumen- 

tatif, yaitu (1) Rumah yang nyaman atau realitas godaan gelimang uang?; (2) 

Merekalah yang hari-hari ini bisa merumuskan  jawaban  jujur ... apakah mereka 

lebih membutuhkan “rumah” yang membuat kerasan atau mengejar bayaran 

setinggi langit (?); (3) Lalu apa yang sejatinya dicari oleh para pemain profe- 

sional?; (4) Jadi, apakah Arsenal akan menjadi rumah yang mengayomi Mesut 

Ozil?; (5) Bagaimana lingkungan AC Milan menemukan kembali “Kaka yang 

hilang”?; (6) Atau masih adakah peluang mempertautkan lagi chemistry Kagawa 

dengan MU? Sementara itu, satu kalimat imperatif yang juga berada dalam 

paragraf menunjukkan ciri teks persuasif argumentatif: (1) Tanyakan kepada 
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Ricardo Kaka, Mesut Ozil, Gareth Bale, Neymar, Wayne Rooney, atau Shinji 

Kagawa. 

 

3.3.3  Kolom dengan Pusat Tematik Pelatih 

3.3.3.1  Tak Cukup Hanya Ideologi (27 Januari 2013) 

Tak Cukup Hanya Ideologi menggelontorkan kalimat interogativa yang panjang-

panjang pada tiga paragraf awal dari keseluruhan teks yang terdiri atas 18 para- 

graf. Fungsinya untuk membungkus teks persuasif argumentatif guna mengintro- 

duksi topik. 

 Paragraf ke-1, Amir Machmud N.S. menyebut julukan Mr. Arsenal bagi 

Wenger dalam kemasan kalimat interogativa: Bahwa sebutan “Mr Arsenal” dise- 

butkan untuk Arsene Wenger, bukankah sebenarnya cukup menggambarkan iden- 

tifikasi peran pelatih asal Prancis itu untuk klub London yang “selalu lebih men- 

jadi penikmat permainan ketimbang memperkuat tradisi untuk menjadi juara”? 

 Paragraf ke-2, kemasan kalimat interogativa menyinggung-nyinggung pula 

julukan Sang Profesor: Bahwa sebutan “Sang Profesor” disandangkan untuk 

Arsene Wenger, bukankah sebenarnya cukup menggambarkan identifikasi kuali-

tas ilmu, ketuntasan kepakaran, ideologi doktrin, dan kedalaman jam terbang 

yang membedakan “maqom”-nya dari rata-rata pelatih lain? 

 Paragraf ke-3, kolumnis mempertanyakan relevansi kedua julukan itu ke- 

tika prestasi Arsenal tak kunjung bergerak ke raihan trofi ataupun piala. Dia me- 

ngemasnya dengan kalimat interogativa: Tetapi benarkah The Gunners tak hanya 

membutuhkan seorang “Mister” dan “Profesor” untuk mengangkat mereka dari 
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labirin yang seolah-olah membelenggu sebagai klub elite yang hanya menghuni 

jatah “empat besar” tetapi selalu gagal memupuk tradisi sebagai sang penguasa? 

 Selanjutnya pada paragraf ke-14 muncul kalimat interogativa pendek un- 

tuk mengantarai jawaban Arsene Wenger menghadapi hujan kritik terhadap Arse- 

nal yang dalam rentang 10 tahunan “puasa gelar”. Kalimat interogativa itu Lalu 

apa kata Sang Profesor? Kemudian di belakang kalimat interogativa ini, kolum- 

nis menarasikan jawaban Arsene Wenger melalui kutipan pernyataan tidak lang- 

sung (indirect speech), bahwa kelemahan Arsenal dewasa ini terletak pada kekuat- 

an fisik pemainnya. Dewasa ini, menurutnya, tidak ada lagi pemain dengan teknik 

brilian dan fisik hebat, seperti Vieira, Ian Wright, Lee Dixon, dan Martin Keown.  

 Pada paragraf ke-18 terdapat satu kalimat yang dapat teridentifikasi se- 

bagai interogativa meskipun tanpa tanda tanya (?). Keberadaan kata “bukankah” 

memberi indikasi kuat: Namun, ketika realitas “kekalahan yang tidak-tidak” 

sering diterima Theo Walcott cs, bukankah sesungguhnya Winger diribetkan 

persoalan yang dari musim ke musim dia hadapi: inkonsistensi, instabilitas (?) 

 Dalam kolom ini terdapat lima kalimat interogativa, dengan perincian satu 

di antaranya mendukung teks naratif: (1) Lalu apa kata Sang Profesor? Empat 

lainnya berada di dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks persuasif 

argumentatif: (1) Bahwa sebutan “Mr Arsenal” disebutkan untuk Arsene Wenger, 

bukankah sebenarnya cukup menggambarkan identifikasi peran pelatih asal 

Prancis itu untuk klub London yang “selalu lebih menjadi penikmat permainan 

ketimbang memperkuat tradisi untuk menjadi juara”?; (2) Bahwa sebutan “Sang 

Profesor” disandangkan untuk Arsene Wenger, bukankah sebenarnya cukup 
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menggambarkan identifikasi kualitas ilmu, ketuntasan kepakaran, ideologi dok- 

trin, dan kedalaman jam terbang yang membedakan “maqom”-nya dari rata-rata 

pelatih lain? (3) Tetapi benarkah The Gunners tak hanya membutuhkan seorang 

“Mister” dan “Profesor” untuk mengangkat mereka dari labirin yang seolah-

olah membelenggu sebagai klub elite yang hanya menghuni jatah “empat besar” 

tetapi selalu gagal memupuk tradisi sebagai sang penguasa?; (4) Namun, ketika 

realitas “kekalahan yang tidak-tidak” sering diterima Theo Walcott cs, bukankah 

sesungguhnya Wenger diribetkan persoalan yang dari musim ke musim dia 

hadapi: inkonsistensi, instabilitas (?). Sementara itu, di dalam kolom ini tidak 

terdapat satu pun kalimat imperafif. 

   

3.3.3.2  Kini, “Madrid Ancellotti” ... (18 Agustus 2013) 

Dalam Kini, “Madrid Ancelloti” ... terdapat dua kalimat interogativa. Pertama, di 

paragraf ke-9 yang berfungsi mengantarai deskripsi Carlo Ancelotti sebagai sosok 

dekonstruksi Jose Mourinho dan lebih terkendali dalam mengelola  perseteruan 

abadi dengan Barcelona: Maka, kini banyak yang menanti, sentuhan seperti apa 

yang akan dia bawa untuk Madrid dengan menyusun kembali puzzle kekompakan 

setelah era Mou yang penuh gejolak? 

 Kedua, kalimat interogativa yang mengawali paragraf ke-15, yaitu Apakah 

Madrid akan bermain lebih atraktif? Kemudian pada bagian berikutnya Amir 

Machmud N.S. mengungkapkan kemampuan Ancelotti yang lebih menyuntikkan 

kegairahan permainan di Chelsea dan menanamkan karakter sebagaimana saat dia 
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menggarap A.C. Milan yang terdiri atas pemain-pemain sepuh tapi mampu meng- 

hasilkan kestabilan performa tim dan hadir dengan keindahan sepak bola. 

 Dalam kolom ini terdapat dua kalimat interogativa yang semua berada 

dalam paragraf yang menunjukkan ciri sebagai teks persuasif argumentatif: (1) 

Maka, kini banyak yang menanti, sentuhan seperti apa yang akan dia bawa untuk 

Madrid dengan menyusun kembali puzzle kekompakan setelah era Mou yang 

penuh gejolak? dan (2) Apakah Madrid akan bermain lebih agresif? Sementara 

itu, di dalam kolom ini tidak terdapat satu pun kalimat imperafif. 

 

3.3.3.3  Secepat Apakah MU Bangkit? (2 Maret 2014) 

Secepat Apakah MU Bangkit? mengawali komunikasi kepada para pembacanya 

dengan langsung mengajukan kalimat interogativa: Cakra manggilingan. Pusaran 

roda kehidupan itukah yang kini sedang melilit Manchester United? Sebuah 

introduksi untuk masuk ke dalam substansi topik. 

 Kemudian pada paragraf ke-3 muncul lagi kalimat interogativa yang mem- 

bungkus teks persuasif argumentatif dengan mengacu pada hasil-hasil laga Man- 

chester United yang tidak menggembirakan: Bakal bangkitkah raksasa sepak bola 

Inggris dan salah satu kekuatan Eropa itu dari hasil-hasil buruk yang meng-

hantui hampir di sepanjang musim ini? 

 Selanjutnya pada paragraf ke-15, Amir Machmud N.S. kembali menyodor- 

kan teks persuasif argumentatif  yang terungkapkan dalam kemasan kalimat inte- 

rogativa: Kini Moyes masih punya Nemanja Vidic, Wayne Rooney, dan Robin van 

Persie yang ditopang oleh sejumlah darah segar, seperti Adnan Januzaj, Juan 
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Mata, dan Denny Welbeck, namun cukupkah pilar-pilar itu tersokong oleh antu- 

siasme para pemain dari berbagai posisi?   

 Pada paragraf ke-16, dua kalimat interogativa berfungsi sebagai pembung- 

kus teks persuasif argumentatif: Ketika Keane menyebut MU butuh enam pemain 

berkualitas untuk bangkit, kita mungkin mempertanyakan: apakah pembangkitan 

antusiasme harus didahului dengan kebutuhan belanja bintang? Apakah rekrut- 

men gaya Moyes sejauh ini gagal memberi pengaruh bagi soliditas tim, setidak-

tidaknya mempertahankan kerangka the winning team yang diwariskan Fergie?    

 Dalam kolom ini terdapat lima kalimat interogativa yang semua terdapat 

dalam paragraf yang menunjukkan ciri teks persuasif argumentatif: (1) Cakra 

manggilingan. Pusaran roda kehidupan itukah yang kini sedang melilit Manches- 

ter United?; (2) Bakal bangkitkah raksasa sepak bola Inggris dan salah satu 

kekuatan Eropa itu dari hasil-hasil buruk yang menghantui hampir di sepanjang 

musim ini?; (3) Kini Moyes masih punya Nemanja Vidic, Wayne Rooney, dan 

Robin van Persie yang ditopang oleh sejumlah darah segar, seperti Adnan 

Januzaj, Juan Mata, dan Denny Welbeck, namun cukupkah pilar-pilar itu 

tersokong oleh antusi- asme para pemain dari berbagai posisi?; (4) Ketika Keane 

me-nyebut MU butuh enam pemain berkualitas untuk bangkit, kita mungkin 

mempertanyakan: apakah pembangkitan antusiasme harus didahului dengan 

kebutuhan belanja bintang?; dan (5) Apakah rekrutmen gaya Moyes sejauh ini 

gagal memberi pengaruh bagi soliditas tim, setidak-tidaknya mempertahankan 

kerangka the winning team yang diwariskan Fergie? Kalimat imperatif tidak 

ditemukan dalam kolom ini. 
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