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ABSTRAK PENELITIAN 

Kolom-kolom (esai pendek) yang diberi nama "Wasit Garis" karya 
Khairul Jaslni dimuat setiap hari Minggu pada surat kabar harian Singgalang 
Padang berisi kritik-kritik sosial yang disampaikan dengan bahasa yang menarik. 
Kritik-kritik social yang selalu aktual itu juga mengandung nilai-nilai pendidikan 
karakter. Penelitian ini menjadi penting sehubungan dengan persoalan pendidikan 
karakter akhir-akhir ini menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan nilai-nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam kolom  asit it Garis" surat kabar harian Singgalang 
Padang. Masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut ini. 
( 1 )  Bagaimanakah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam kolom 
"Wasit Garis" surat kabar harian Singgalang ditinjau dari kajian sosiopragmatik? 
(2) Nilai-nilai pendidikan karakter apa sajakah yang terdapat dalam kolom "Wasit 
Garis" surat kabar harian Singgalang ditinjau dari kajian sosiopragmatik? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis isi. 
Desain penelitian menggunakan model desain induktif dan deduktif. Sementara 
itu objek penelitian ini adalah nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam 
kolom-kolom "Wasit Garis" surat kabar harian Singgalang sejak 20 10 sd.20 1 1 .  
Selanjutnya, metode analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman 
untuk menggali pesan-pesan simbolik yang terdapat dalam kolom-kolom tersebut 
dengan langkah-langkah: 1) menentukan bentuk setiap nilai-nilai pendidikan 
karakter yang diikuti dengan contoh, 2) menelusuri dan inengungkapkan setiap 
makna ungkapan berupa kata, frasa, klausa, ataupun kalimat yang mengandung 
nilai-nilai pendidikan karakter, 3) mengungkapkan tujuan, fungsi, dan kategori 
nilai-nilai pendidikan karakter. Berdasarkan langkah-langkah tersebut ditarik 
kesimpulan untuk dasar mewujudkan laporan penelitian. 



I. MASALAH PENELITIAN 

Media cetak surat kabar yang selanjutnya disebut surat kabar saja, telah 

lama menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi. 

Salah satu muatan surat kabar adalah opini yang merupakan bagian yang harus 

ada selain berita yang berupa fakta. Dengan kata lain, muatan informasi dalam 

surat kabar pada dasarnya adalah fakta yang berbentuk berita dan laporan serta 

opini dalam bentuk esai dan kolom. 

Kolom adalah salah satu bentuk opini yang ditulis secara pribadi 

berbentuk esai pendek yang isinya sering dikaitkan dengan masalah-masalah 

aktual. Esei pendek artinya suatu karangan prosa yang tidak terlalu panjang, 

habis dibaca dalam waktu singkat dengan menggunakan bahasa yang menarik. 

Menurut Budiman (Hoerip, 1982: 15-1 7), esai adalah karangan yang sedang 

panjangnya dalam bentuk prosa yang mempersoalkan suatu persoalan sejauh 

persoalan itu merangsang hati penulisnya. 

Esai-esai pendek yang biasa dimuat surat kabar biasa disebut kolom 

karena dalam sejarahnya tulisan yang dimuat dalam media cetak seperti majalah 

dan surat kabar pada mulanya adalah mengisi kolom-kolom yang kosong. Oleh 

sebab itu, esai-esai di dalam surat kabar lebih sering disebut kolom dan 

adakalanya juga disebut artikel populer untuk membedakannya dengan artikel 

ilmiah. Kolom sebagai opini ditulis oleh pribadi yang bukan atas nama wartawan 

media bersangkutan. Kolom dapat saja ditulis oleh seseorang yang bukan anggota 

organik surat kabar yang memuatnya, atau anggota redaksi yang memang 

memiliki kemampuan untuk menulis kolom yang baik. 



Salah satu tugas pokok surat kabar sebagai media massa adalah 

menyampaikan berita, sesuai dengan namanya, yakni -'tukang member khabar" 

kepada khalayak. Tidak ada hari tanpa berita karena senantiasa ada peristiwa yang 

harus dilaporkan. Namun, karena sifat berita adalah fakta yang dilaporkan dan 

terikat pada pola 5 W+H, ditambah pula dengan kehadirannya yang sama di 

hampir setiap surat kabar, termasuk radio dan televisi, membuat berita menjadi 

kering dan tidak menarik. Selain itu, berita di surat kabar-surat kabar sejenis 

cenderung seragam. Oleh karena itu, kehadiran opini yang bukan fakta seperti 

kolom merupakan penyejuk di tengah seleweran berita bagi masyarakat pembaca. 

Tidak semua surat kabar memilat kolom secara rutin karena penulis kolom 

yang baik termasuk langka. Penulis-penulis kolom di surat kabar yang terkenal 

dalam sejarah pers Indonesia antara lain, MAW Brouwer, JB. Mangun Wijaya, 

Mahbub Junaidi, dan penulis kolom majalah Tempo Goenawan Muhamad yang 

hingga kini masih menulis, merupakan tokoh-tokoh termasyhur karena kolom- 

kolom yang ditulisnya. Meski demikian, penulis-penulis kolom untuk surat kabar 

lokal yang terbit di daerah seperti surat kabar harian Singgalang yang terbit  di 

Padang cukup tersedia. Hanya saja, penulis kolom yang memuat rutin tulisannya 

setiap edisi Minggu di dalam "Wasit Garis"adalah Khairul Jasmi yang sehari-hari 

menjabat sebagai pimpinan redaksi di surat kabar. Selain itu, Khairul Jasmi juga 

dikenal sebagai penulis cerpen. 

Kolom,yan$ diberi nama "Wasit Garis" dan ditulis oleh Khairul Jasmi 

terbit setiap edisi Minggu Surat Kabar Singgalang Padang. Kolom tersebut berisi 

komentar, kritik sosial, atau ulasan tentang masalah-masalah sehari-hari yang 
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